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Inhoud
De VZW SKWINKEL organiseert vanaf 10 december 2022 tot en met 1 januari 2023 een tombola onder de benaming SKWinkeltombola. 
Deelneming aan de SKWinkeltombola veronderstelt instemming met het onderhavige reglement.

Geldigheid loten/nummers
Enkel de loten en de respectievelijke nummers uitgegeven door VZW SKWINKEL zijn geldig voor deelneming aan de SKWinkeltombola.

Deelnemende handelszaken
Een lijst met deelnemende handelszaken is terug te vinden op de website www.skwinkel.be

Verdeling loten
Vanaf 10 december 2022 tot en met 31 december 2022 krijgen klanten bij de deelnemende handelszaken na iedere aankoop een lot met 
daarop een uniek nummer.* Het staat de deelnemende handelszaken vrij om een minimum aankoopbedrag per lot/nummer te bepalen.
* tot einde voorraad

Prijzen
De prijzenpot is samengesteld uit SKWinkelbonnen die door de deelnemende handelszaken en de VZW SKWINKEL ter beschikking werden 
gesteld. De tegenwaarde van de SKWinkelbonnen in EURO kan in geen enkel geval opgeëist worden.

Trekking winnende nummers
De trekking van de winnende nummers heeft plaatsgevonden op 08/12/2022 en is gebeurd door een informaticaprogramma.

Bekendmaking winnende nummers
Klanten die bij de deelnemende handelaars een lot hebben ontvangen kunnen vanaf 10/12/2022 t.e.m. 31/01/2023 nagaan of ze een lot met 
een winnend nummer dan wel een lot met een verliezend nummer hebben ontvangen door het nummer in te geven in de webapplicatie 
die toegankelijk is via de url www.skwinkeltombola.be. Indien het een winnend nummer betreft wordt de waarde van de corresponderende 
SKWinkelbon en waar en tot wanneer deze kan worden afgehaald vermeld. Indien het een niet winnend nummer betreft kan men via 
de webapplicatie een hartverwarmende boodschap naar iemand sturen. Zodoende maken zowel de verzender als de ontvanger van 
de boodschap kans op een van de hoofdprijzen zijnde SKWinkelbonnen van 100€, 200€ of 400€. Zowel op kerstdag (25/12/2022) als 
nieuwjaardag (01/01/2023) worden er 3 winnaars (3 x verzender + ontvanger) uitgeloot en via e-mail op de hoogte gebracht met vermelding 
van de waarde van de SKWinkelbon en waar en tot wanneer deze kan worden afgehaald. Vanaf 02/01/2023 zal er ook een lijst met winnende 
nummers beschikbaar zijn bij alle deelnemende handelszaken.

Afhalen prijzen
De winnaars kunnen hun SKWinkelbon tot en met 31/01/2023 gaan afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis van Sint-Katelijne-
Waver: Lemanstraat 63. Niet afgehaalde SKWinkelbonnen worden vanaf 01/02/2023 terug eigendom van VZW SKWINKEL en kunnen niet 
langer door de winnaars worden opgeeist.

Bedrog
In geval van bedrog of bij elke poging tot bedrog om een SKWinkelbon te bekomen, zoals vervalsing van loten/nummers of gebruik van 
valse loten/nummers, zal de VZW SKWINKEL 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 SKWINKEL met een 2/3de 
meerderheid beslecht. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van het gerechterlijke arrondissement Mechelen bevoegd.

Contact
Voor verdere vragen kan u terecht bij:
• Annick Cailloux - 015/30 50 37 - lokale.economie@skw.be
• Joeri Schepens - 0475/47 59 76 - centrummanager@skwinkel.be
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