
REGLEMENT SPAARKAARTACTIE “IK KOOP LOKAAL IN DE PINTE-ZEVERGEM” 2020  
 
De spaaractie “Ik KOOP LOKAAL in De Pinte-Zevergem” wordt georganiseerd door de Adviesraad Lokale 
Economie en Middenstand (LEM-raad) in samenwerking met het lokaal bestuur De Pinte. Onderhavig reglement 
is van toepassing op de deelnemende zaken uit De Pinte (zie bijgevoegde lijst) en specificeert de te volgen 
procedures van de actie.  
 
 
 Artikel 1. Duur  
De actie loopt van 12 september 2020 tot en met 31 oktober 2020. De deelnemende zaken verzamelen de volle 
stempelkaarten in een afgesloten urne in hun zaak en dit gedurende de hele voormelde periode.  
 
Artikel 2. Deelnemende zaak  
De deelnemende zaken worden bekend gemaakt aan de bevolking via de gemeentelijke website. De 
deelnemende zaken zullen ook visueel herkenbaar zijn aan de poster die hen via de gemeente zal worden 
overhandigd.  
 
Artikel 3. Verplichtingen deelnemende handelaar  
Als deelnemende zaak zal je de affiche op een voor de klant duidelijk zichtbare plaats aanbrengen. Als 
deelnemende handelaar voorzie je elke klant van nieuwe spaarkaarten en je voorziet een urne om de volle 
spaarkaarten op te vangen.  
 
Als deelnemende handelaar voorzie je voor elke klant ook een stempel bij elke aankoop (ongeacht het bedrag). 
De gemeente stelt alle nodige stickers en stempelkaarten gratis ter beschikking van de deelnemende zaak. 
Bijbestellingen kunnen verkregen worden via lem@depinte.be. 
 
Artikel 4. Indienen stempelkaarten bij de handelaar  
Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemende handelaar om de verzamelde stempelkaarten te bewaren. 
De urnes worden opgehaald in de week volgend op het beëindigen van de actie . N.a.v. deze trekking zal een foto 
worden gemaakt en zal deze, samen met de namen van de getrokken winnaars, gepubliceerd worden in het 
Infoblad en andere informatiekanalen.  
 
Artikel 5. Prijzenpot  
In totaal worden er honderd 9840-bonnen verloot. Eén deelnemer maakt kans op 100 euro in 9840-bonnen, 4 
deelnemers maken kans op elk 50 euro 9840-bonnen, 10 deelnemers maken kans op 20 euro 9840-bonnen en 
50 deelnemers maken kans op een 9840-bon t.w.v. 10 euro.  
 
Geen enkele prijs kan worden ingeruild tegen hun waarde in contant geld. De gewonnen prijzen kunnen 
geweigerd worden. Om in aanmerking te komen voor een prijs dient men een geldige stempelkaart in bij een 
deelnemende handelaar naar keuze of in het gemeentehuis.  
 
Artikel 6. (On)geldigheid stempelkaarten  
Een stempelkaart is geldig wanneer de kaart volledig is, dit wil zeggen dat er vijf stempels vermeld staan op het 
‘Koop Lokaal’ deel van de stempelkaart en dat de naam, adres en telefoonnummer vermeld staan op de kaart. 
Gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Tenslotte moet de kaart ingediend worden in een geldige urne 
vòòr 31 oktober om 23.59 uur. Ongeldige stempelkaarten komen niet in aanmerking om mee te dingen naar een 
prijs.  
 
Artikel 7. Actie FairTrade 
Als één van de producten die door de klant is aangekocht ook als FairTrade kan bestempeld worden, dan krijgt 
de klant een extra stempel op het vak ‘FairTrade’. Sowieso krijgt men steeds een stempel op het ‘Koop Lokaal’-
vak. Als het vak ‘FairTrade’ vol is, kan men de spaarkaart inruilen voor een fairtrade attentie. Dit kan enkel in het 
OCP of de Wereldwinkel. Met een volle spaarkaart (5 stempels op het vak ‘Koop Lokaal’) blijft men ook kans 
maken op één van de 9840-bonnen.  
 
 
 



Artikel 8. Trekking  
De trekking gebeurt kort na het aflopen van de actie. Winnaars worden op voorhand verwittigd. De namen van 
de winnaars worden op de website van de gemeente bekendgemaakt (www.depinte.be/kooplokaal). 
 
Artikel 9. Overmacht  
De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af bij wijziging of annulering van deze actie om redenen van 
overmacht.  
 
Artikel 10. Aanvaarding reglement  
Deelname aan deze spaaractie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in door zowel 
deelnemer, handelaar als organisatoren. Situaties die niet uitdrukkelijk in dit reglement zijn voorzien, worden op 
soevereine wijze beslecht door het lokaal bestuur.  
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid  
De organisatoren kunnen niet aansprakelijk geacht worden voor een technisch probleem of een probleem 
veroorzaakt door derden waardoor niet kan worden deelgenomen. 
 


