
Organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door de Kringloopwinkel Riemst van vzw Reset. 
De winkel is gelegen op de Spaalderweg 7, 3770 Riemst. 

Deelnemer

Elke persoon ouder dan 18 jaar op het moment van de deelname, kan slechts éénmaal deelnemen. 
Personeelsleden en bestuurders van vzw Reset worden van de wedstrijd uitgesloten. 

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op 
de website www.vzwreset.be, nieuwsbrief en andere onlinekanalen (Facebook en Instagram) van de Kringloopwinkel Reset.
 
 

Wedstrijd

Deelnemen aan het Kringlooprad kan op zaterdag 15/10/2022, bij een aankoop in onze winkel. 
Klanten ontvangen direct de prijs (korting of troostprijs) overeenstemmend de prijs gemeld op het winnende vakje van het rad. 
 
De prijs is niet in te ruilen tegen cash geld of andere voordelen in natura.

Betwistingen en eventuele wijzigingen van het reglement

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische (communicatie-)problemen kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke 
verplichting dan ook vanwege de organisatoren. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk 
het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd het Kringlooprad uit te sluiten. 

Door hun deelname aan het Kringlooprad verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig 
reglement en erkennen ze elke beslissing die de organisatoren treft. Dit reglement is enkel van toepassing op de wedstrijd het Kringlooprad 
die loopt in de Kringloopwinkel Riemst op zaterdag 15/10/2022. 

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van vzw Reset en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in 
verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Over het Kringloopradreglement, het verloop, de organisatie en/of de bindende 
en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Er is geen 
enkel verhaal mogelijk tegen de beslissingen van de organisatoren, die autonoom beslissen.  
 
 
Opgemaakt te Heusden-Zolder, oktober 2022.
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