
 
Zomerwedstrijd Kras & Win – PuurGent 2021 

     

    

Doel en organisatie      

Tijdens de zomer 2021 van 5 juni tot en met 31 augustus organiseert PuurGent deze wedstrijd om de aandacht 

te vestigen op de handelaars en horeca-uitbaters in Gent door lokale aankopen te promoten. De wedstrijd 

loopt van 05/06/2021 tot en met 31/08/2021. Om de Gentse lokale handelaren te ondersteunen organiseert 

Business Improvement District Gent vzw, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Botermarkt 1 en met 

ondernemingsnummer 0630.602.344 (hierna “PuurGent”) een kraslotenwedstrijd (hierna “wedstrijd”). De 

organisatie van de wedstrijd past binnen de statutaire doelstelling van PuurGent om door efficiënte promotie 

het imago van Gent als sfeervolle en authentieke winkelstad te versterken. 

Deelnamevoorwaarden 

 

Elke consument die tussen 5 juni 2021 en 31 augustus 2021 een aankoop doet bij een Gentse handelaar, die 

zich inschreef voor de zomerwedstrijd, maakt kans op een kraslot (met uitsluiting van personeelsleden van de 

Dienst Economie). Deelname is verbonden aan een aankoop. Elke handelzaak beslist zelf vanaf welk bedrag 

een kraslot wordt uitgereikt. Winnen is éénmalig en strikt persoonlijk.   

Wedstrijdverloop 

Elke deelnemende handelaar bestelt een (gratis) pakket krasloten. Het aantal krasloten dat de handelaars 

krijgen, zal afhangen van het aantal deelnemende zaken. Na ontvangst van het pakket krasloten en de 

deelnamesticker om aan de etalage te kleven, start de actie vanaf 5 juni. Klanten worden bedankt voor hun 

aankoop met een kraslot. De handelaar beslist zelf vanaf welk bedrag er een kraslot weggeschonken wordt.  

De wedstrijd loopt bij handelaars die zich inschreven voor de wedstrijd bij PuurGent. De handelaars krijgen een 

pakket krasloten die ze kunnen verdelen naar keuze. Het verkrijgen van een kraslot is afhankelijk van een 

aankoop. De handelaar is vrij te beslissen wanneer en volgens welk aankoopbedrag beslist wordt een kraslot te 

verschaffen aan de consument.  

De deelnemer krast een lot waarbij er vier mogelijke uitkomsten zijn.  

1. Je krast één draakje 

2. Je krast twee draakjes 

3. Je krast drie draakjes 

4. Je krast een sippe emoticon 

Optie 1 wint één Gents Pakket van het Vleeshuis t.w.v. € 18. 

Optie 2 wint één Cadeaupakket Santé & Smakeleyck van de Van Eyckshop t.w.v. € 45. 



Optie 3 wint één Cadeaubon Gent t.w.v. € 75. 

Optie 4 wint niets, maar kan een troostprijs bekomen in de van Eyck shop.  

Winnaars 

Winnaars kunnen hun prijs, na afgifte van het winnende lot, afhalen tot en met eind augustus in de Van Eyck 

Shop: Lakenhalle, Sint-Baafsplein 2, 9000 Gent. Niet winnende krasloten kunnen in de Van Eyck shop een 

troostprijs bekomen mits vertoon van hun lot.      

Prijzen  

48 ex. GENTS PAKKETJE van het Vleeshuis t.w.v. € 18 

32 ex. Cadeaupakket SANTÉ & SMAKELEYCK van de Van Eyckshop t.w.v. € 45 

16 ex. Cadeaubon Gent t.w.v. € 75  

Prijzen kunnen afgehaald worden in de van Eyck shop tot en met eind september2021.  

Privacy 

De deelnemers gaan akkoord met het feit dat hun foto kan gebruikt worden door PuurGent in het kader van 

de wedstrijd. Om aan de wedstrijd deel te nemen moeten de deelnemers persoonlijke gegevens doorsturen 

om de prijs te ontvangen. Deze gegevens vallen onder toepassing van 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. De persoonlijke gegevens van de winnaars kunnen gebruikt 

worden door PuurGent in het kader van de wedstrijd, dit in overeenstemming met de privacy policy van Stad 

Gent. Alle wedstrijdinzendingen zullen, zonder enige vorm van kennisname en verwerking van de erin 

opgenomen persoonsgegevens (behoudens deze van de winnaars), 1 maand na de dag van het aflopen van de 

wedstrijd vernietigd worden door PuurGent. Tot die dag kunnen alle deelnemers per e-mail aan 

puurgent@stad.gent vragen om hun persoonlijke gegevens op hun wedstrijdformulier te consulteren en 

eventueel aan te passen, te verbeteren of te schrappen. 

      

Wedstrijdreglement 

Het volledige reglement staat op de website www.kooplokaal.gent en kan tijdens de hele duur van de 

wedstrijd (vanaf 5 juni 2021 tot en met 31 augustus 2021) worden geraadpleegd. Door deel te nemen aan de 

wedstrijd, aanvaardt de deelnemer het volledige wedstrijdreglement en alle beslissingen die PuurGent in 

verband met de wedstrijd zal treffen. Deze beslissingen zijn bindend. 

      

Aansprakelijkheid     

PuurGent behoudt zich het recht voor om de organisatie, de deelnamevoorwaarden, het wedstrijdverloop en 

de prijzen eenzijdig te wijzigen indien bijzondere omstandigheden dit vereisen en kan hiervoor niet 

aansprakelijk worden gesteld. PuurGent behoudt zich het recht voor om de echtheid van bepaalde gegevens 

van deelnemers na te gaan en hierover inlichtingen in te winnen, met alle middelen die zij nuttig acht. In geval 

van fraude of valse verklaringen in hoofde van een deelnemer, kan PuurGent beslissen om een deelnemer van 

deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten. PuurGent is niet aansprakelijk in geval van overmacht. 

Geschillen, toepasselijk recht en jurisdictie  

 



Geschillen aangaande de wedstrijd moeten via e-mail worden meegedeeld aan puurgent@stad.gent, binnen 

de 8 dagen na de bepaling van de winnaars en de publicatie van hun naam op om het even welk online kanaal 

van PuurGent. Het verloop van de wedstrijd, evenals de interpretatie en uitvoering van de huidige regels zijn 

onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het 

gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.  

     

    

       

 


