
Super Shopping Kortrijk  
 
Reglement  
 
Shop van 19 november 2021 tem 18 december 2021 te Kortrijk en win op de Super Sunday van 19 
december 2021!  
 
Artikel 1 - Organisatie  
 
Handelsdistrict Kortrijk Centrum vzw (BID) 
Leiestraat 22 – 8500 Kortrijk – met ondernemingsnummer BE 0898.820.905  
 
geeft opdracht aan  
 
Kapcon BVBA 
Sperlekestraat 12 – 8510 Marke – met ondernemingsnummer BE 0845.914.432 
te contacteren op: hello@kapcon.be 
 
de eindejaarsactie Super Shopping te organiseren om de aantrekking van de handelszaken en de 
nijverheid in Kortrijk Centrum te bevorderen gedurende de periode van 19 november 2021 t.e.m. 19 
december 2021. 
  
Artikel 2 - Wie kan deelnemen?  
 
De actie Super Shopping Kortrijk is bedoeld ter stimulering van het handelsgebeuren in en rond  
Kortrijk Centrum (handelaars in relatie met de binnenstad).  
 
In principe kan elke individuele handelaar die gevestigd is op het grondgebied 8500 Kortrijk  
deelnemen aan de actie. De inrichters kunnen hierop afwijkingen toestaan.  
 
Deelname van handelscentra / -groepen /-verenigingen e.a. dienen vooraf hun kandidatuur te  
richten naar het Super Shopping Kortrijk-organisatiecomité. Het comité zal beslissen over al dan niet 
deelname.  
 
Artikel 3 – Deelname handelaar / hoe verkrijgen van een Super Shopping lot  
 
De deelnemende handelaars betalen (indien geen lid van het BID) een deelname aan de actie en  
krijgen – naast promotiemateriaal - genummerde loten. Deze worden geschonken aan hun  
klanten tijdens de periode 19 november 2021 tem 18 december 2021. 
 
De deelnemende handelaars kunnen vrij kiezen hun klanten loten te schenken 
 
Artikel 4 – Akkoord verklaring met het geldend reglement  
 
Door deel te nemen aan de actie verklaart de handelaar zich akkoord met het geldend reglement.  
 
Door het aanvaarden van een lot, verklaart de klant zich akkoord met het geldend reglement.  

mailto:hello@kapcon.be


Artikel 5 – Organisatie van de trekking.  
 
De loten bestaan uit twee delen (met identieke nummers) die aan de klant worden  
overhandigd. Deel A dient losgemaakt te worden van deel B. Deel B wordt door de klant  
gedeponeerd in een daarvoor voorziene “Super Shopping Kortrijk” box.  
 
Deze “Super Shopping Kortrijk” boxen bevinden zich aan Apotheek De Crocodil ( tijdens de 
openingsuren) op de Grote Markt van Kortrijk, en aan de infobalie van K in Kortrijk. De Super 
Shopping boxen worden op zondag 19 december om 9u30 opgehaald. 
 
Er wordt op geen enkel ogenblik, nadat de deurwaarder de “Super Shopping Kortrijk” box heeft  
afgesloten, nog delen B aanvaard.  
 
De trekkingen van de winnaars gebeuren onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. De  
trekking gaat door op zondag 19 december 2021 om 10u30 per livestream vanuit het Droombos in K 
in Kortrijk. Deze livestream is te volgen via www.kortrijk.be/streaming-super-shopping-kortrijk 
 
Winnaars worden als volgt bekend gemaakt: 
 
20x €100: Worden voor de livestream getrokken in het bijzijn van de deurwaarder, tijdens de 
livestream getoond op het scherm en na de show opgebeld. 
 
15x €250: Worden voor de livestream getrokken in het bijzijn van de deurwaarder, tijdens de 
livestream getoond op het scherm en na de show opgebeld. 
 
6x €500: Worden tijdens de livestream getrokken en na de show opgebeld. 
 
2x €750: Worden tijdens de livestream getrokken en na de show opgebeld. 
 
1x €1000: Wordt tijdens de livestream getrokken en tijdens de livestream opgebeld. 
 
1x €1250: Wordt tijdens de livestream getrokken en tijdens de livestream opgebeld. 
 
1x €2500: Wordt tijdens de livestream getrokken en tijdens de livestream opgebeld. 
 
Als er op het getrokken lotje niets is ingevuld, dan wordt meteen een nieuw lotje getrokken.  
Volledig ingevulde lotjes, lotjes met enkel email en lotjes met enkel telefoonnummer worden 
aanvaard.  
 
Indien er een telefoonnummer op het getrokken lotje staat, bellen we op, als ze niet opnemen geven 
we tot 12u tijd om terug te antwoorden.  
Indien er een e-mailadres op het getrokken lotje staat, mailen we meteen en geven we ook tot 12u 
de tijd om te antwoorden. 
 
Daarnaast projecteren we ook ons nummer zodat winnaars zelf contact kunnen opnemen.  
We voorzien voor alle winnaars ook een 3 reserve nummers die we desgevallend na 12u contacteren. 
 
De winnaars moeten zich op zondag 19 december tussen 14u-14u30 aanmelden aan het Droombos 
in K in Kortrijk om hun prijs af te halen, anders verliezen zij het recht op hun prijs. Hier wordt ook een 
persmoment aan gekoppeld. 
 
Artikel 6 – Verlies / diefstal  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kortrijk.be%2Fstreaming-super-shopping-kortrijk&data=04%7C01%7C%7C3073f8df2b4441e97bd108d9beed6187%7C9ca3ea982c174068b937eee6c735ef0d%7C0%7C0%7C637750749016266918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3MKQyLUC%2B7hz0rLUJrDlHD2r8ewwPY3yjUi9op4SZ74%3D&reserved=0


 
De organisatie is niet verantwoordelijk bij een eventueel verlies of diefstal van de “ Super Shopping  
Kortrijk” box en/of de tombolaloten.  
 
Artikel 7 – Verdeling prijzenpot 
 
De prijzenpot van de supertrekking (19 december 2021) bestaat uit volgende Kortrijkse  
cadeaubonnen:  
1x € 2 500  
1x € 1 250  
1x € 1 000  
2x € 750 
6x € 500  
15x € 250  
20x € 100  
  



Artikel 8 –Besteding prijzen.  
 
De besteding van de Kortrijkse cadeaubonnen door de winnaars is aan bepaalde regels  
onderworpen:  

• Er kan slechts één Kortrijkse cadeaubon gewonnen worden per gezin.  

• De bon dient geconsumeerd te worden ten laatste op 31/12/2021  

• De cadeaubonnen zijn niet inruilbaar tegen geld.  

• De winnaars mogen bij de handelaar kiezen voor de aankoop van een waardebon om deze 
later te gebruiken.  

 
Artikel 9 Toekenning van de prijzen.  
 
De prijzen van de trekking worden toegekend door trekking uit de in de ‘Super Shopping  
Kortrijk’-box’ ingediende loten.  
 
Artikel 10 – Pers / publiciteit.  
 
Iedere winnaar gaat ermee akkoord dat er bepaalde persartikels en/of persfoto’s gepubliceerd  
zullen worden met vermelding van naam en/of foto van de winnaars en geeft dan ook daarvoor  
zijn uitdrukkelijke toestemming. Zij verzaken aan de uitoefening van alle intellectuele en andere  
rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.  
 
Artikel 11 – Recht wijziging actie / Fraude- of poging tot 
 
De organisatoren van deze actie behouden zich het recht wijzigingen aan te brengen aan deze  
actie, aan z'n verloop of aan het reglement door onvoorziene omstandigheden buiten hun wil. 
 
De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien door omstandigheden buiten hun  
wil de actie moet worden onderbroken, stopgezet of uitgesteld worden. 
 
Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen op geen enkele manier de aansprakelijkheid van 
de organisatoren in het gedrang brengen.  
 
Elke fraude of poging tot fraude bij deelname aan deze actie wordt bestraft met onmiddellijke 
uitsluiting van de deelnemer.  
 
Artikel 12 – Consultatie reglement  
 
Dit reglement is steeds te consulteren en/of op te vragen bij de organisator.  
 
Artikel 13 – Uitsluiting deelname  
 
De deelnemende handelaar, noch zijn medewerkers kunnen aanspraak maken op de winst van  
een lot uitgereikt in zijn handelszaak of in de handelszaak waar de medewerker is tewerkgesteld.  
 
Iedereen kan echter deelnemen aan de actie met loten uitgereikt in een andere handelszaak of een 
handelszaak waar hij/zij niet is tewerkgesteld.  
 
Wanneer de organisatie vaststelt dat de handelaar of zijn medewerker misbruik maakt van de loten, 
dan heeft de organisatie het recht en de mogelijkheid om deze handelaar en de door hem verdeelde 



tombolaloten te weigeren van deelname aan de trekking. Deze weigering zal aan de desbetreffende 
handelaar worden medegedeeld bij aangetekend schrijven.  
 
Artikel 14 – Verwerking van de persoonsgegevens 

 
De verwerking van de gegevens die verband houden met de deelname aan de Wedstrijd gebeurt 
door Kapcon, in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische 
regelgeving ter uitvoering van de GDPR. 
 
Kapcon informeert de deelnemers dat hun persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en bewaard 
gedurende een termijn van 8 weken. De verzameling en verwerking van de gegevens heeft tot doel 
het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, meer bepaald in contact te kunnen 
treden met de deelnemers en hen de prijzen toe te kennen op een efficiënte manier. 
 
Elke deelnemer heeft het recht om zijn gegevens in te kijken, te wijzigen, te verbeteren of te 
verwijderen. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met Kapcon. 
 
Door deelname aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement 
en met de verwerking van zijn gegevens. 
 
De gegevens van de deelnemer worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van de wedstrijd en om 
de winnaars te kunnen contacteren. 
 
De gegevens worden 4 weken na het trekken van de winnaars definitief verwijderd. 
 
 
Artikel 15 - Betwisting  
 
Iedere betwisting omtrent deze actie moet per aangetekend schrijven of per deurwaardersexploot 
gemeld worden op het adres van Kapcon: Sperlekestraat 12, 8510 Kortrijk en dit ten laatste op 12-
12-2021  
 
Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd 


