
Wedstrijdreglement promotieactie maandagmarkt tijdens Winter In Kortrijk 

2017-2018 

 

 

De wedstrijd wordt georganiseerd door de stad Kortrijk in samenwerking met de 

marktkramers die op de maandagmarkt staan en deelnemende horecazaken en loopt van 

maandag 4 december 2017 tot en met maandag 8 januari 2018. 

 

De wedstrijd wordt georganiseerd met de bedoeling bij te dragen tot de promotie en de 

eindejaarsverkoop op de markt van Kortrijk die tijdens Winter In Kortrijk doorgaat op de 

Veemarkt.  

 

De klant bezorgt tijdens de actie bij de deelnemende marktkramers en horecazaken een 

knipbon die verscheen in de stadskrant van november. De klant vult hiertoe de 

gevraagde gegevens in op de knipbon.  

Enkel volledig ingevulde en originele bons waarvan de datum overeenstemt met de 

datum van de marktdag zijn geldig. Kopieën worden niet toegelaten. 

 

Na iedere marktdag worden door de plaatsmeester en 2 leden van het marktcomité uit 

de ingezamelde formulieren 4 winnende formulieren getrokken.  

 

Het eerst getrokken formulier wint een fiets. De drie volgende getrokken formulieren 

winnen een marktpakket dat geschonken wordt door de marktkramers. 

Daarnaast worden als reserve drie extra formulieren getrokken voor het geval de winnaar 

niet kan worden bereikt of er onregelmatigheden zouden worden vastgesteld. 

 

De wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van elke 

persoon die aan de organisatie van de wedstrijd deelneemt, zijnde de schepen en de 

medewerkers van de dienst economie, alle marktkramers. 

 

De winnaars van de prijzen van deze actie zijn de personen die vermeld staan op het 

volledig en correct ingevulde deelnameformulier dat wordt uitgeloot uit de ingezamelde 

formulieren. 

 

De overhandiging van de prijzen gebeurt telkens op de maandagmarkt volgend op de 

trekking (11 en 18 december 2017 en 8 en 15 januari 2018) om 10 uur.  

 

De winnaars worden telefonisch of via mail  op de hoogte gebracht. Ook het tijdstip en 

plaats van overhandiging van de prijzen wordt medegedeeld. 

 

Indien de winnaar zijn prijs niet persoonlijk kan afhalen op het vermelde tijdstip mag hij 

zich laten vervangen door een schriftelijk aangestelde vervanger. Indien de winnaar noch 

zijn vervanger aanwezig zijn op de overhandiging van de prijzen, hebben de 

organisatoren het recht om de prijs opnieuw ter beschikking te stellen van een nieuwe 

wedstrijd zonder dat een vergoeding is verschuldigd aan de eerdere winnaar. 

 

De prijzen zijn overdraagbaar. Ze kunnen niet in contanten worden uitgekeerd of worden 

omgeruild voor andere diensten of producten.  

 

Bij een geschil zullen de organisatoren van de wedstrijd een onherroepelijke beslissing 

nemen. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk en tevens zullen geen klachten 

omtrent de wedstrijd aanvaard worden. 

 

De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk 

incident of welke schade ook die voortvloeit uit de toekenning van de prijzen of de 

deelname. Als de wedstrijd wegens overmacht of ten gevolge van een gebeurtenis buiten 

hun wil moet worden geannuleerd, opgeschort of gewijzigd, of als de prijzen vernietigd of 



gewijzigd moeten worden, dan zijn de organisatoren daarvoor in geen geval 

schadevergoeding verschuldigd aan de winnaars van de wedstrijd.  

 

Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit reglement volledig en zonder 

enig voorbehoud aanvaardt, en elke beslissing aanvaardt die door de organisatoren 

genomen wordt om het goede verloop van de wedstrijd zo goed als mogelijk te 

verzekeren.  

 

Het reglement kan worden geraadpleegd op de website www.kortrijk.be en bij Stad 

Kortrijk, Dienst Economie. Op eenvoudig verzoek wordt het bezorgd.  

Er wordt geen briefwisseling gevoerd omtrent deze actie, met uitzondering van het op de 

hoogte brengen van de winnaar.  

Bij een eventuele betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk 

bevoegd. 


