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Inhoud
De VZW Winkelpromotie Sint-Katelijne-Waver organiseert van 06 oktober 2020 tot en met 12 oktober 2020 een tombola onder de benaming 5 jaar 
skwinkel. Gedurende voorgenoemde periode krijgen klanten bij de deelnemende handelszaken na iedere aankoop een flyer met daarop een uniek 
lotnummer. Ieder lotnummer biedt kans op het winnen van een cadeau geschonken door een van de deelnemende handelszaken. Deelneming aan de 
tombola veronderstelt instemming met het onderhavige reglement.
Geldigheid loten
Enkel de flyers en de respectievelijke lotnummers uitgegeven door VZW Winkelpromotie Sint-Katelijne-Waver zijn geldig voor deelneming aan de 
tombola.
Deelnemende handelszaken
Een lijst met deelnemende handelszaken is terug te vinden op de website www.skwinkel.be
Verdeling loten
Vanaf 06 oktober 2020 tot en met 12 oktober 2020 krijgen klanten bij de deelnemende handelszaken na iedere aankoop een flyer met daarop een uniek 
lotnummer. Het staat de deelnemende handelszaken vrij om een minimum aankoopbedrag per flyer te bepalen.

Prijzen
De prijzenpot is samengesteld uit cadeaus die door de de deelnemende handelszaken ter beschikking werden gesteld.
De tegenwaarde van de cadeaus in EURO kan in geen enkel geval opgeëist worden.
Trekking winnende nummers
De trekking van de winnende nummers heeft plaatsgevonden op 01/10/2020 en is gebeurd door een informaticaprogramma.
Voor ieder winnend nummer werd ook een reservenummer uitgeloot.
Bekendmaking winnende nummers
Deelnemers aan de tombola kunnen vanaf 06/10/2020 t.e.m. 25/10/2020 nagaan of ze een flyer met een winnend lotnummer hebben ontvangen door het 
lotnummer in te geven in de app die toegankelijk is via de website www.5jaarskwinkel.be.
Na ingeven van een correct lotnummer wordt er getoond of het een niet winnend nummer, een winnend nummer dan wel een reservenummer betreft.
Indien het een winnend nummer betreft wordt het corresponderende cadeau, de gegevens van de handelaar waar het cadeau kan worden opgehaald, 
en de periode wanneer het cadeau kan worden opgehaald getoond.
Indien het een reservenummer betreft wordt het corresponderende cadeau, de gegevens van de handelaar waar het cadeau kan worden opgehaald, en 
de periode wanneer het cadeau kan worden opgehaald getoond, onder voorbehoud dat het cadeau niet door de houder van de flyer met het winnende 
nummer werd afgehaald. 
Vanaf 13/10/2020 worden de winnende nummers en reservenummers tevens bekendgemaakt bij alle deelnemende handelszaken mits een geprinte lijst.
Vanaf 26/10/2020 wordt de lijst met reservenummers bekendgemaakt waarvan de corresponderende cadeaus niet door de houders van de flyer met 
de winnende nummers werden opgehaald. Deze lijst zal gepubliceerd worden via de website www.skwinkel.be. Er zal ook een geprint exemplaar 
beschikbaar zijn bij de deelnemende handelaars.
De houders van een flyer met een winnend nummer of reservenummer zullen in geen geval persoonlijk op de hoogte worden gebracht.
Afhalen prijzen
De houders van een flyer met een winnend nummer kunnen hun cadeau vanaf 06/10/2020 tot en met 25/10/2020 gaan afhalen bij de betreffende 
handelaar en in ontvangst nemen na afgifte van de flyer met het winnende nummer.
De houders van een flyer met een reservenummer kunnen hun cadeau vanaf 26/10/2020 tot en met 08/11/2020 gaan afhalen bij de betreffende handelaar 
en in ontvangst nemen na afgifte van de flyer met het reservenummer voor zover de houder van de flyer met het winnende nummer dat niet eerder deed.
De VZW Winkelpromotie Sint-Katelijne-Waver en de deelnemende handelaars behouden zich het recht voor om de cadeaus die niet werden afgehaald 
binnen voorgenoemde periodes in te houden.
De winnaars van de cadeaus worden onmiddellijk na afhaling eigenaar van hun cadeau. Vanaf dat ogenblik staan ze in voor eventuele risico's verbonden 
aan hun cadeau.
Bedrog
In geval van bedrog of bij elke poging tot bedrog om een cadeau te bekomen, zoals vervalsing van flyers/lotnummer of gebruik van valse flyers/
lotnummers, zal de VZW Winkelpromotie Sint-Katelijne-Waver klacht indienen bij het parket, zonder afbreuk te doen aan eventuele schadeloosstelling.
Betwisting
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:
• Annick Cailloux - 015/30 50 37 - annick.cailloux@sintkatelijnewaver.be
• Joeri Schepens - 0475/47 59 76 - centrummanager@skwinkel.be
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