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Wedstrijdreglement zomeractie ‘Hart voor HoReCa’  

 
Art 1: De actie ‘Hart voor HoReCa’ wordt georganiseerd door de dienst 

centrummanagement van Stad Bree (Vrijthof 10, 3960 Bree) met steun van 

middenstandsvereniging Bree Beleven vzw en loopt van maandag 29/6/2020 

tot en met zondag 30/8/2020. De winnaars kunnen hun waardebon 

verzilveren tot en met donderdag 31/12/2020. 

 

Art 2: De trekking van de winnaars gebeurt elke maandag om 9.00 u in het 

stadhuis van Bree. De wedstrijd staat onder toezicht van de centrummanager 

van Stad Bree. De aanduiding van de winnaars en de toekenning van de 

prijzen kunnen niet worden betwist.  

Art 3: De trekking van de winnende kastickets gebeurt wekelijks. Hierbij 

worden enkel kastickets met data van de voorbije week waarna de wekelijkse 

trekking volgt in beschouwing genomen. Bijvoorbeeld: weekwinnaars worden 

getrokken op maandag 6/7/2020 uit de ingediende kastickets met 

aankoopdatum tussen 29/6/2020 tem 5/7/2020. Ingediende kastickets 

kunnen dus geen datum hebben van voor de start van de actie, met name 

29/6/2020.  

Art 4: Enkel originele kastickets of betalingsbewijzen worden geaccepteerd 

waarbij duidelijk en correct op de achterzijde de contactgegevens van de 

deelnemer genoteerd staan: naam, adres, mailadres en telefoonnummer van 

de deelnemer. Kastickets of betalingsbewijzen zonder deze gegevens zijn niet 

geldig. Kopieën zijn niet toegelaten. Voor de garantie of mogelijkheid tot 

omruilen krijgt elke klant een duplicaat van de kassabon of betalingsbewijs in 

de winkel.  

 

Art 5: Enkel kastickets van winkels, supermarkten, handelszaken of 

HoReCazaken met vestiging in Bree worden aanvaard. Er wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen de aard van de winkel of het product dat 

verkocht wordt wanneer het gaat over welke kastickets ingediend kunnen 



 

worden. (wel wanneer het gaat over waar de bonnen verzilverd kunnen 

worden: zie art 8) 

 

Art 6: Bovengenoemde kastickets of betalingsbewijzen kunnen in de ‘Hart 

voor HoReCa’-wedstrijdbox gedeponeerd worden die opgesteld staat tegen de 

gevel van het Oud Stadhuis, recht tegenover het Kruidvat. Daarnaast is het 

ook mogelijk om deelnemende kastickets binnen te brengen bij de 

winkelketens JBC Bree (Toleikstraat 32) en Noba Bree (Bocholterstraat 23).  

 

Art 7: De klanten wiens gegevens correct op de kassabonnen of 

betalingsbewijzen vermeld staan en die onder toezicht van de 

centrummanager van Stad Bree getrokken worden, ontvangen een ‘Hart voor 

HoReCa’-bon t.w.v. € 50. Elke week worden er 125 weekwinnaars op deze 

manier geloot. Er wordt maximaal 1 bon per gezin toegekend. 

 

Art 8: Het ‘Hart voor HoReCa’-aankoopbedrag van € 50 wordt uitgekeerd aan 

de winnaars in de vorm van 2 aparte waardebonnen van € 25 per stuk. Deze 

waardebonnen zijn specifiek voor deze actie bedoeld, en hebben een eigen 

opmaak en uniek serienummer. Je kan deze bon gebruiken als betaalmiddel 

bij een Breese HoReCazaak naar keuze. Kopieën worden niet toegelaten. Alle 

ondernemers onder paritair comité 302 met vestiging in Bree worden 

beschouwd als deelnemende HoReCazaken. Zij krijgen het totaalbedrag van 

de ontvangen bonnen integraal uitgekeerd door de financiële dienst van Stad 

Bree zonder enige afhouding van commissie. Je steunt je favoriete zaken dus 

integraal door met de bonnen van deze actie iets te gaan eten of drinken. 

De winnaars kunnen hun waardebon verzilveren tot en met 31/12/2020. 

 

Art 9: Elke winnende klant wordt via e-mail op de hoogte gesteld. Winnaars 

dienen hun bonnen persoonlijk af te halen of geven de e-mail mee aan de 

persoon die de bonnen afhaalt. De Hart voor HoReCa-bonnen afhalen kan 

vanaf 7 juli 2020 en voor 18 september 2020 aan de Centrale balie van het 

stadhuis. De openingsuren vind je op https://www.bree.be/centrale-balie 

 

Art 10: Behoudens ernstige of opzettelijke fout hunnentwege kunnen nog de 

organisator Stad Bree, noch Bree Beleven vzw, noch haar personeelsleden, 

noch derden waarop in het kader van deze actie een beroep wordt gedaan, 

aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook 

die zou voortvloeien uit de organisatie van deze actie, met inbegrip van de 

deelname aan de actie, de aanduiding van de winnaar en de toekenning van 

de prijs.  

https://www.bree.be/centrale-balie


 

Art 11: Bij een geschil zal de organisator van de actie een onherroepelijke 

beslissing nemen. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk en er zullen 

ook geen klachten over deze actie worden aanvaard, behalve in geval van 

een ernstige of opzettelijke fout van de organisator.  

 

Art 12: Door deel te nemen aan deze actie geef je toelating aan de 

organisator om de ingevulde persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken 

voor de administratieve afhandeling van deze actie. De gegevens zullen niet 

beschikbaar zijn voor derden of voor marketingdoeleinden. De gegevens 

worden bewaard tot het einde van de actie. Je kan op ieder moment inzage, 

wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens vragen.  

 

Art 13: Het Belgisch recht is van toepassing.  

 

Art 14: Bij deelname aan de actie verklaart elke deelnemer zich akkoord met 

het wedstrijdreglement. De deelname aan deze actie impliceert dat de 

deelnemer volledig en zonder enig voorbehoud met dit reglement instemt en 

elke beslissing aanvaardt die door de organisatoren wordt genomen om het 

goede verloop van de actie te waarborgen. Dit wedstrijdreglement is 

beschikbaar op https://www.bree.be/hart-voor-HoReCa. 
 

https://www.bree.be/hart-voor-HoReCa

