Reglement Eindejaarsactie MHZ
Art.1- Middenstandsraad Heusden-Zolder, afgekort MHZ, Heldenplein 1, 3550 HeusdenZolder, coördineert een actie onder de naam
Win in Heusden-Zolder . De procedures van deze actie worden in het onderhavige
reglement toegelicht. De actie loopt van 7 december tot en met 31 december 2019
Art.2- Het doel van deze eindejaarsactie is
- het promoten en stimuleren van de plaatselijke handel en handelaars te Heusden-Zolder.
- het promoten en stimuleren van de geschenkkaart.
Art.3- De handelaarverenigingen Cité, BHV, VHZ, HHD, organiseren elk op hun manier de
eindejaarsactie. De MHZ is slechts coördinator van de betreffende acties en kan niet
verantwoordelijk gesteld worden.
Art.4- De deelnemende handelaars bepalen volledig zelf welke aankoopsom minimaal
vereist is of aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor
deelname aan de actie
Art.5- Onleesbare of onvolledige invulstrookjes komen niet in aanmerking voor een prijs,
waarover de MHZ autonoom beslist. Deze beslissing is onherroepelijk.
Art.6- De lijst van alle winnaars zal bekendgemaakt worden op de website
www.wininheusden-zolder.be en via de lokale publiciteitskanalen. De winnaars van de
hoofdprijzen worden verwittigd via brief, telefoon of e-mail.
Art.7- Indien van toepassing, is de BTW op de prijs ten laste van de winnaar. De prijs
is pas definitief verworven na aanvaarding van deze uitdrukkelijke voorwaarden binnen de 8
dagen na kennisname. Bij het niet-aanvaarden van de prijs of het niet respecteren
van bovengenoemde uitdrukkelijke voorwaarden wordt de prijs niet uitgereikt,
zonder enige vergoeding. Een stilzwijgen wordt gelijkgesteld met een aanvaarding.
Art.8- De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af bij wijziging of annulering van
deze actie om redenen van overmacht.
Art.9- Elke deelnemer aan de actie verleent automatisch toestemming voor het gebruik
van zijn/haar naam en gegevens met het oog op publicitaire doeleinden die betrekking
hebben op de actie zelf.
Art.10- Deelname aan de eindejaarsactie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit
reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op
soevereine wijze beslecht door de organisatoren.
Art.11- In geval van discussie omtrent de eindejaarsactie of omtrent huidig reglement zijn
enkel de rechtbanken te Hasselt bevoegd.
Heusden-Zolder, 1 december 2019.

