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Vragen, opmerkingen of suggesties? ▶ Joeri Schepens - 0475/47 59 76 - centrummanager@skwinkel.be

Inhoud
De VZW Winkelpromotie Sint-Katelijne-Waver organiseert van 5 april 2019 tot en met 22 april 2019 een paasactie (wedstrijd) onder de 
noemer "skwinkel je pasen".

Deelnemende handelaars
Een lijst met deelnemende handelaars is terug te vinden op www.skwinkel.be

Wedstrijd
Gedurende de actieperiode staat bij iedere handelaar die aan de actie deelneemt een paaspakket - bestaande uit een bokaal met 
choclade paaseitjes en een pluche paashaas - dat door een klant van de handelaar kan worden gewonnen mits deelname aan de 
wedstrijd. Bij iedere deelnemende handelaar kan 1 paaspakket worden gewonnen. Elke klant ontvangt tijdens de actieperiode bij de 
deelnemende handelaar een wedstrijdformulier. Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen dient de klant op het wedstrijdformulier zijn/
haar persoonlijke gegevens, een gokje m.b.t. het aantal paaseitjes in de bokaal en het antwoord op de schiftingsvraag in te vullen en het 
ingevulde formuliertje in een door de handelaar voorziene urne te deponeren. Na afloop van actieperiode wordt bij iedere deelnemende 
handelaar het wedstrijdformulier als winnend formulier weerhouden waarop respectievelijk:

 1. het aantal paaseitjes werd ingevuld dat het exact aantal paaseitjes in de bokaal het dichtst benaderde

 2. het antwoord werd ingevuld dat het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderde

Bij een ex aequo wordt het winnende formulier gekozen door de onschuldige hand van de betreffende handelaar. Iedere handelaar zal 
de klant wiens gegevens op het winnend formulier werden ingevuld vanaf 23/04/2019 telefonisch op de hoogte brengen waarna deze 
het paaspakket bij de handelaar in kwestie kan ophalen. Het aantal chocolade paaseitjes in de bokaal wordt voor aanvang van de actie 
door de deelnemende handelaar op een briefje geschreven. Het briefje wordt voor aanvang van de actie in een omslag in de skwinkelbox 
gedeponeerd. Het staat de deelnemende handelaars vrij om het aantal wedstrijdformulieren per aankoopbedrag te bepalen.

Bedrog
In geval van bedrog of bij elke poging tot bedrog om een prijs te bekomen, zoals vervalsing van wedstrijdformulieren, zal de VZW 
Winkelpromotie Sint-Katelijne-Waver klacht indienen bij het parket, zonder afbreuk te doen aan eventuele schadeloosstelling.

Betwisting
Deelneming aan de wedstrijd veronderstelt instemming met het reglement. Alle niet in het reglement bepaalde voorvallen worden 
soeverein door de Raad van Bestuur van de VZW Winkelpromotie Sint-Katelijne-Waver met een 2/3de meerderheid beslecht. In geval van 
betwisting is enkel de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement Mechelen bevoegd.

Contact
Voor verdere vragen kan u terecht bij:

• Joeri Schepens - 0475/47 59 76 - centrummanager@skwinkel.be

• Annick Cailloux - 015/30 50 37 - annick.cailloux@skw.be


