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Reglement 'Koop lokaal en win je fiets in Zutendaal'actie - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Tom Wolfs, Voorzitter; mevrouw Ann Schrijvers, Burgemeester; de heer Matty Coninx, Eerste
Schepen; de heer Dirk Smits, Tweede Schepen; de heer Yannick Eurlings, Derde Schepen; mevrouw
Rozette Reyskens, Vierde Schepen; mevrouw Veerle Remans, Raadslid; mevrouw Marina Seurs,
Raadslid; de heer Eric Niesten, Raadslid; de heer Servaas Dreesen, Raadslid; mevrouw Rita Indestege,
Raadslid; mevrouw Anita Nijssen, Raadslid; de heer Martin van der Sman, Raadslid; de heer Bart
Bamps, Raadslid; de heer Ward Lenaerts, Raadslid; de heer Filip Olaerts, Raadslid; mevrouw Sofie
Herremans, Raadslid; mevrouw Heidi Thijs, Raadslid; de heer Marc Vanhengel, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Pascal Hermans, Raadslid

Beschrijving
Aanleiding, context en argumentatie
Van 01/07/2021 - 30/09/2021 organiseert de Gemeente Zutendaal een "Win je fiets"-actie. Met deze
actie wil men enerzijds de lokale handelaren een hart onder de riem steken tijdens de coronacrisis en
anderzijds de burgers aanzetten om meer lokaal te kopen en hun daarvoor te belonen. In juli,
augustus en september worden er iedere maand 2 fietsen ter waarde van 2.000 euro verloot (6
fietsen in totaal).
Om deze actie in goede banen te leiden, werd er een reglement opgemaakt.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
budget 6452021/0500

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement van "Koop lokaal en win je fiets in Zutendaal"-actie goed,
luidende als volgt

Artikel 2
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Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd “Koop lokaal en win je fiets in Zutendaal!” Dit is een
organisatie van de gemeente Zutendaal, hierna de organisator genoemd.
Dit reglement heeft o.a. betrekking op de voorwaarde voor deelname van de “Koop lokaal en win je
fiets in Zutendaal!” actie en op het wedstrijdverloop.
Het feit van deelname aan “Koop lokaal en win je fiets in Zutendaal!” impliceert de gehele
aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van dit reglement door de deelnemer.

Artikel 3
“Koop lokaal en win je fiets in Zutendaal!” loopt van 01/07/2021 tot en met 30/09/2021 bij de
Zutendaalse handelaren. Iedere maand worden er 2 winnaars verloot.

Artikel 4
Alle natuurlijke personen kunnen deelnemen aan “Koop lokaal en win je fiets in Zutendaal!” met
uitzondering van de deelnemende fietshandelaars (zaakvoerders, hun partners en minderjarige
kinderen).
Elke deelnemer kan een onbeperkt aantal keren deelnemen aan “Koop lokaal en win je fiets in
Zutendaal!”

Artikel 5
Op elk lot (=kassaticket van de deelnemende handelaar) worden de volgende persoonsgegevens
verzameld om deel te kunnen nemen: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
De verzamelde persoonsgegevens worden enkel voor de “Koop lokaal en win je fiets in Zutendaal!”
actie gebruikt.
Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot uitsluiting van deelname aan
de “Koop lokaal en win je fiets in Zutendaal!” actie.

Artikel 6
Bij aankoop bij een deelnemende handelaar kan de deelnemer deelnemen aan de actie d.m.v. de
gevraagde gegevens (zoals vermeld in artikel 5) te noteren op de achterkant van het ontvangen
kasticket.
Bij de deelnemende handelaars zal men een kasticket kunnen deponeren t.e.m. 30/09/2021. De
deelnemende handelaars zullen herkenbaar zijn door middel van een affiche en een lijst op de website
van de gemeente Zutendaal.
De organisatie haalt op 02/08/2021 , 01/09/2021 en 01/10/2021 de box met ingevulde loten op. De
trekkingen van de winnaars vinden plaatsen op 02/08/2021, 01/09/2021 en 01/10/2021 om 16 uur op
het gemeentehuis van Zutendaal in aanwezigheid van een afvaardiging van het schepencollege en van
de dienst lokale economie.

Artikel 7
Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonen op eenzelfde adres kan een prijs winnen.
De winnaars worden persoonlijk verwittigd.
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De winnaars worden bekendgemaakt via de communicatiekanalen van de gemeente Zutendaal

Artikel 8
In de prijzenpot zitten 6 waardebonnen t.w.v. 2.000 euro als hoofdprijs.
 Prijs juli: Allo Vélo (15 Augustusstraat 28, 3690 Zutendaal)
 Prijs augustus: Chain Reaction Bikes (Postesstraat 31, 3690 Zutendaal)
 Prijs september: Fietshandel Lenaerts (Munstersestraat 30, 3690 Zutendaal)
De gewonnen prijs kan niet in contant geld worden omgewisseld.

Artikel 9
De organisator houdt toezicht over het correcte verloop van de “koop lokaal en win je fiets in
Zutendaal”-actie. Hij behoudt zich het recht om een deelnemer van deelname uit te sluiten indien hij
of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit reglement.

Artikel 10
Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen aan de “Koop lokaal, win je fiets in Zutendaal!” actie
terecht via mail op personeelsdienst@zutendaal.be of aan het onthaal van het gemeentehuis van
Zutendaal.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

algemeen directeur
Marc Vanhengel

voorzitter
Tom Wolfs
Voor eensluidend afschrift

[SIG01_xxx_yyy]

[SIG02_xxx_yyy]

algemeen directeur

voorzitter
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Handtekening(en)
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