Reglement Kortrijks Rad van Fortuin 2022
Shop van zaterdag 12 november t.e.m. zondag 11 december 2022 in Kortrijk, draai aan het rad en
win Kortrijk Cadeaubonnen!
Artikel 1 - Organisatie
Stad Kortrijk
Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk – met ondernemingsnummer BE 0207.494.678
geeft opdracht aan
Handelsdistrict Kortrijk Centrum vzw (BID), Leiestraat 22 – 8500 Kortrijk – met
ondernemingsnummer BE 0898.820.905
de eindejaarsactie Kortrijks Rad van Fortuin 2022 te organiseren om de aantrekking van de
handelszaken en de nijverheid in Kortrijk Centrum te bevorderen gedurende de periode van 12
november 2022 t.e.m. 11 december 2022.
Artikel 2 - Deelnamevoorwaarden
De actie is bedoeld ter stimulering van het handelsgebeuren in en rond
Kortrijk Centrum (handelaars in relatie met de binnenstad).
Aan de actie mag deelnemen: elke shopper die een kassaticket of meerdere kassatickets
samengeteld kan voorleggen die:
- Een aankoopwaarde aantonen van minstens €150,00 incl. BTW;
- Afkomstig zijn van centrumhandelaars in Kortrijk (https://www.kortrijk.be/gebiedsomschrijving);
- Dateren van zaterdag 12 november 2022 t.e.m. zondag 11 december 2022;
- Nog niet eerder voorgelegd werden om deel te nemen aan deze actie;
Elk gebruikt kassaticket wordt geperforeerd zodoende deze niet opnieuw kan gebruikt worden. Met
andere woorden: geperforeerde kassatickets worden niet aanvaard!
Elk voorgelegd kassaticket geldt voor één deelname. Ook al is de aankoopwaarde van het kassaticket
een veelvoud van €150,00, het minimumbedrag om deel te nemen aan het Kortrijks Rad van Fortuin.
Artikel 3 – Akkoord verklaring met het geldend reglement
Door een of meerdere kassatickets voor te leggen om deel te nemen aan de actie verklaart de
deelnemer zich akkoord met het geldend reglement.
Artikel 4 – Toekenning van de prijzen.
De prijzen van deze actie worden toegekend door te draaien aan het Kortrijks Rad van Fortuin.
Draaien aan het Kortrijks Rad van Fortuin kan op volgende momenten en plaatsen:
- Zaterdag 19 november 2022 van 14u00 tot 17u00
op de kruising Lange Steenstraat – Korte Steenstraat

-

Woensdag 23 november 2022 van 14u00 tot 17u00
op de Overbekeplein
Zaterdag 3 december 2022 van 14u00 tot 17u00
op de Grote Markt
Zondag 11 december 2022 van 14u00 tot 17u00
op de Veemarkt

Enkel tijdens bovenvermelde tijdstippen kan aan het Kortrijks Rad van Fortuin gedraaid worden.
Vanaf 17u00 draait het rad niet meer en is deelname niet meer mogelijk. Met andere woorden in de
wachtrij staan op sluitingsuur geeft geen recht op deelname. Niet gewonnen prijzen worden
meegenomen naar het volgende deelnamemoment.
Draaien aan het Kortrijks Rad van Fortuin kan mits voorleggen van een kassaticket die een
aankoopwaarde aantoont van minstens €150,00 of meerdere kassatickets die samengeteld een
aankoopwaarde aantonen van minstens €150,00. Nadat deze kassatickets werden gebruikt om aan
het Kortrijks Rad van Fortuin te draaien, worden ze geperforeerd.
Kassatickets komen in aanmerking om aan het rad te draaien als ze dateren tussen zaterdag 12
november 2022 en zondag 11 december 2022 en niet geperforeerd (reeds gebruikt) zijn.
Door aan het Kortrijks Rad van Fortuin te draaien, kunnen deelnemers prijzen winnen. Prijzen zijn in
eerste instantie Kortrijk Cadeaubonnen of in tweede instantie drankbonnen te gebruiken in de
chalets die deel uitmaken van Winter in Kortrijk 2022. De gewonnen prijs komt overeen met de
waarde op het vak van het rad waar de indicator naar wijst wanneer het rad tot stilstand komt.
Wanneer de voorraad van cadeaubonnen van een bepaalde waarde is uitgeput, krijgt de deelnemer
een troostprijs in de vorm van bovenvermelde drankbonnen (zolang de voorraad strekt).
Prijzen worden verdeeld zolang de voorraad strekt. Wanneer deze is uitgeput, is het
deelnamemoment voorbij. Er is geen garantie op prijzen gedurende de vooropgestelde duur van elk
deelnamemoment, zijnde 3 uur. Niet gebruikte kassatickets kunnen wel gespaard worden voor een
volgend deelnamemoment.
Om deel te nemen en aan het Kortrijks Rad van Fortuin te kunnen draaien, dienen shoppers aan te
schuiven in de voorziene wachtrij, welke duidelijk aangegeven zal zijn. Wanneer de deelnemer aan
beurt is, worden de kassatickets gecontroleerd door medewerkers van het Kortrijks Rad van Fortuin.
Indien de voorgelegde kassatickets in aanmerking komen, worden ze geperforeerd terugbezorgd aan
de deelnemer en kan de deelnemer zelf aan het Kortrijks Rad van Fortuin draaien. De gewonnen prijs
wordt meteen door de medewerker overhandigd aan de deelnemer.
Artikel 5 – Verdeling prijzen
De prijzen van het Kortrijks Rad van Fortuin 2022 bestaan, per deelnamemoment, uit:
Kortrijkse cadeaubonnen:
20 x € 15,00
16 x € 25,00
11 x € 50,00
8 x € 100,00
3 x € 150,00
Drankbonnen WIK:
25 x € 15,00

Samen goed voor €11.500,00 te verdelen prijzen tijdens het Kortrijks Rad van Fortuin 2022.

Artikel 6 – Verlies / diefstal
De organisatie is niet verantwoordelijk bij een eventueel verlies of diefstal van de verkregen prijzen.
Verloren of gestolen prijzen kunnen niet vervangen worden.

Artikel 7 – Besteding prijzen.
Kortrijk Cadeaubonnen kunnen besteed worden bij deelnemende handelaars. De lijst van
deelnemende handelaars kan geraadpleegd worden via
https://www.kortrijkcadeaubon.be/Cadeaubon-gebruiken.
Kortrijk Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden tegen een gelijkwaardig geldbedrag.
WIK drankbonnen (troostprijzen) kunnen besteed worden in chalets van Winter in Kortrijk 2022.
Artikel 8 – Pers / publiciteit.
Iedere winnaar gaat ermee akkoord dat er bepaalde persartikels en/of persfoto’s gepubliceerd
kunnen 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 9 – 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 10 – Consultatie reglement
Dit reglement is steeds te consulteren en/of op te vragen bij de organisator.
Artikel 11 – Uitsluiting deelname
Een handelaar, noch zijn/haar medewerk(st)ers kunnen deelnemen met een kassaticket uitgegeven
in zijn/haar handelszaak of in de handelszaak waar de medewerk(st)er is tewerkgesteld.

Wanneer de organisatie vaststelt dat de handelaar of zijn/haar medewerk(st)er misbruik maakt van
de eigen kassatickets, dan heeft de organisatie het recht en de mogelijkheid om deze handelaar en
de door hem/haar verdeelde kassatickets te weigeren van deelname aan de actie. Deze weigering zal
aan de desbetreffende handelaar worden medegedeeld bij aangetekend schrijven.
Deze actie heeft als doel shoppers extra in de watten te leggen. Grensoverschrijdend gedrag in de
wachtrij of tegenover de medewerkers van het Rad van Kortrijk wordt gezien als een inbreuk op dit
reglement en kan bestraft worden met uitsluiting van deelname aan deze actie.
Artikel 12 – Verwerking van de persoonsgegevens
De verwerking van de gegevens die verband houden met de deelname aan de actie gebeurt door de

Stad Kortrijk, 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.
Stad Kortrijk informeert de deelnemers dat hun persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en
bewaard gedurende een termijn van 8 weken.
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 Stad Kortrijk.
Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement en
met de verwerking van zijn gegevens.
De gegevens worden 4 weken na het laatste deelnamemoment definitief verwijderd.

Artikel 13 - Betwisting
Iedere betwisting omtrent deze actie moet per aangetekend schrijven of per deurwaardersexploot
gemeld worden op het adres van Stad Kortrijk: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk en dit ten laatste op
04-12-2022.
Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd

