
 

 

 

winkelhier & win 2022 

Wedstrijdreglement 
 

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Unizo Passendale en Zonnebeke en loopt van 7 tot en met 
31 december 2022, bij alle deelnemende handelaars. De lijst van de deelnemende handelaars is 
terug te vinden op de website, www.winkelhierenwin.be. 

2. Vanaf 7 tot en met 31 december 2022, krijgt u van de deelnemende handelaars per aankoop een lot 
met unieke code voor deelname aan de trekking. U bent dus zeker van 1 lot voor de trekking bij 
iedere aankoop. 

3. Afhankelijk van het vooropgestelde aankoopbedrag per handelaar, kan je extra loten met unieke 
code voor de trekking bekomen. Dit bedrag is per handelaar individueel bepaald en wordt per 
deelnemende zaak op een goed zichtbare plaats meegedeeld. 

4. Het maximumaantal loten dat de klant per aankoop kan ontvangen, wordt evenwel beperkt tot 30 
loten per aankoop. 

5. Volgende waardebonnen zijn te winnen 
 

Hoofdprijzen 
1ste prijs: pakket waardebonnen van 750€ 

2de prijs: pakket waardebonnen van 500€ 

3de prijs: pakket waardebonnen van 250€ 

4de prijs: pakket waardebonnen van 250€ 

5de prijs: pakket waardebonnen van 250€ 

6de prijs: pakket waardebonnen van 150€ 

7de prijs: pakket waardebonnen van 150€ 

8ste prijs: pakket waardebonnen van 150€ 

9de prijs: pakket waardebonnen van 150€ 

10de prijs: pakket waardebonnen van 150€ 

11de prijs: pakket waardebonnen van 100€ 

12de prijs: pakket waardebonnen van 100€ 

 
13de prijs: pakket waardebonnen van 100€ 

14de prijs: pakket waardebonnen van 100€ 

15de prijs: pakket waardebonnen van 100€ 

16de prijs: pakket waardebonnen van 50€ 

17de prijs: pakket waardebonnen van 50€ 

18de prijs: pakket waardebonnen van 50€ 

19de prijs: pakket waardebonnen van 50€ 

20ste prijs: pakket waardebonnen van 50€ 

 

Troostprijzen 

21ste tot en met …: waardebon van 25€ te besteden 

bij een specifieke handelaar.
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6. De trekking gebeurt op zaterdag 7 januari 2023. De trekking zal elektronisch verlopen. Dit betekent 
dat een computer via een softwareprogramma de winnaars willekeurig zal aanduiden.  

7. Om deel te nemen aan de trekking moet de klant de unieke code per verkregen lot registreren op 

de website, www.winkelhierenwin.be en de gevraagde gegevens invullen. Om niemand uit te 

sluiten zullen bij alle deelnemende zaken formulieren liggen waar de klant zijn gegevens en unieke 

codes manueel kan invullen. Deze formulieren mag de klant dan tegen 3 januari deponeren in de 

bussen van onderstaande winkels om zo deel te nemen aan de trekking. (Een neutraal persoon zal 

de gegevens registreren op de website). 

o Optiek Cardoen, Oude Kortrijkstraat 30, 8980 Beselare 
o Optiek Marian, Molenstraat 2, 8980 Passendale. 
o Bruno, Langemarkstraat 7, 8980 Zonnebeke. 

8. De nummers kunnen op de website ingegeven worden of gedeponeerd worden in de bussen tot en 
met 3 januari 2023. 

9. Het lot met unieke code moet bijgehouden worden en dient afgegeven te worden bij ontvangst van 
de waardebonnen. Indien u dit lot niet meer hebt kan u ook de waardebon niet ontvangen. 

10. Privacy: De gegevens van de klant kunnen gebruikt worden door partners van de ‘winkelhier en win’ 
actie maar worden verder niet ter beschikking gesteld aan derden. 

11. De winnaars worden via e-mail of telefoon op de hoogte gebracht waar en wanneer ze de 
waardebonnen kunnen afhalen. Een lijst van alle winnaars wordt ook gepubliceerd op onze website 
en sociale mediakanalen. 

12. Hoofdprijzen: de waardebonnen van de hoofdprijzen zijn niet op naam van een handelaar en zijn te 
besteden bij alle deelnemende handelaars vermeld op de achterzijde van de waardebon. De 
waardebonnen kunnen niet in contanten worden uitbetaald. 

13. Troostprijzen waarde 25€: de waardebonnen op naam van een handelaar zijn uitgegeven door een 
specifieke deelnemende handelaar en kan enkel bij de handelaar vermeld op de waardebon 
gebruikt worden. De waardebonnen kunnen niet in contanten worden uitbetaald. 

14. De waardebonnen dienen voor 1 mei 2023 afgehaald te worden. 

15. Bij een geschil zullen de organisatoren van de wedstrijd een onherroepelijke beslissing nemen. 
Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk en tevens zullen geen klachten omtrent de wedstrijd 
aanvaard worden. 

16. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk incident of 
welke schade ook die voortvloeit uit de toekenning van de prijzen of de deelname. Als de wedstrijd 
wegens overmacht of ten gevolge van een gebeurtenis buiten hun wil moet worden geannuleerd, 
opgeschort of gewijzigd, of als de prijzen vernietigd of gewijzigd moeten worden, dan zijn de 
organisatoren daarvoor in geen geval schadevergoeding verschuldigd aan de deelnemers of de 
winnaars van de wedstrijd. 

17. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit reglement volledig en zonder enig 
voorbehoud aanvaardt, en elke beslissing aanvaardt die door de organisatoren genomen worden 
om het goede verloop van de wedstrijd zo goed als mogelijk te verzekeren. 

18. Er wordt geen briefwisseling gevoerd omtrent deze trekking, met uitzondering van het op de 
hoogte brengen van de winnaars. 

19. Bestuursleden van Unizo en de deelnemende handelaars kunnen geen hoofdprijs ontvangen, wel 
een troostprijs. 
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