Reglement Grote Lente Winactie markt Lanaken

De “Grote Lentewinactie” is een actie die wordt georganiseerd door de gemeente Lanaken
i.s.m. marktkramers markt Lanaken.
De actie loopt van dinsdag 6 april 2021 tot en met dinsdag 27 april 2021.
Klanten ontvangen bij elke aankoop op de markt, van de marktkramer een bonnetje. Dit
bonnetje is deel 1 van 2 delen. Het ene deel is voor de klant, het andere deel blijft bij de
organisator van de actie. Beide delen hebben hetzelfde nummer. De klanten moeten het
ontvangen deel zelf bijhouden.
De marktkramers, medewerkers van marktkramers, personeelsleden van dienst economie
kunnen niet deelnemen aan de actie.
De trekking van de winnende bonnetjes is op 28 april 2021. Er zijn 3 prijzen te winnen :
A. Elektrische fiets “Giant entour” met 400kw batterij en fietstas
B. 5 gangen diner bij La Source met aangepaste wijnen + één overnachting bij La Butte
aux Bois voor 2 personen
C. Een Kitchenaid keukenrobot pakket + Sodastream + dab+radio
De prijzen kunnen noch geruild noch in contant geld worden omgewisseld.
Trekking van de winnende bonnetjes vindt plaats op 28 april 2021. Er worden volgende
bonnetjes getrokken :

voor prijs “A” : één winnend bonnetje + één reserve bonnetje

voor prijs “B” : één winnend bonnetje + één reserve bonnetje

voor prijs “C” : één winnend bonnetje + één reserve bonnetje
De winnende bonnetjes worden bekend gemaakt via www.lanaken.be en via affiches die op
de markt worden opgehangen.
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Klanten met een winnend bonnetje kunnen zich melden bij dienst economie
(economie@lanaken.be of via 0470 13 04 77) tot en met 31 mei 2021. Na die datum vervalt
het recht op de gewonnen prijs en heeft het reserve-nummer recht op de prijs.
De reserve nummers worden vanaf 1 juni 2021 bekend gemaakt voor de prijzen waarvoor de
winnaar zich tot en met 31 mei 2021 nog niet heeft gemeld.
Noch de organisator, noch de marktkramers kan aansprakelijk worden gesteld voor
technische problemen i.v.m. de deelneming aan de actie.
De organisator heeft het recht om de actie geheel of gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen
bij overmacht of onvoorzienbare gebeurtenis, zonder dat de deelnemers of elke andere
persoon aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.
Deelname aan deze actie betekent volledige instemming met het onderhavige reglement. Het
reglement ligt ter inzage bij de Gemeente Lanaken, dienst economie, Gemeenteplein 4, 3620
Lanaken en is online te vinden op www.lanaken.be

