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Beknopte samenvatting
Behandeling van het reglement aangaande de actie ter ondersteuning van de lokale handelaren. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Het coronavirus heeft een ongeziene impact op het maatschappelijk leven: gezondheid, economie, 
sociaal leven,… Het zijn allemaal facetten van onze samenleving die plots én fundamenteel wijzigen of 
uitgedaagd worden. Vanuit 'de overheid' worden tal van maatregelen genomen om deze crisis zo veel 
mogelijk aan te pakken en te beheersen. Zowel het Europees, federaal, Vlaams, als lokaal niveau 
dient binnen de bevoegdheden en mogelijkheden de verantwoordelijkheid op te nemen.

Nu het virus luwt en de federale maatregelen stap voor stap afgebouwd worden, staat het vast dat er 
negatieve economische gevolgen zullen zijn voor bedrijven en  organisaties. Het college heeft beslist 
een budget van 25.000 euro vrij te maken om op een actieve en rechtstreekse manier in te grijpen. 
De uitzonderlijke omstandigheden vereisen uitzonderlijke maatregelen. Een gedeelte van dit budget 
zal gebruikt worden om de verkoop van de gemeentelijke cadeaucheques te stimuleren. 

Daarom werd er een voorstel uitgewerkt om een actie te organiseren om de lokale economie zo snel 
mogelijk terug op kruissnelheid te brengen. Dit reglement regelt alle afspraken rond deze actie.

Argumentatie
Vanaf juni 2020 worden in het kader van deze actie alle potentiële handelaren actief benaderd met de 
vraag om deel te nemen aan het systeem van de gemeentelijke cadeaucheques. De gemeenteraad 
besliste in zitting van 8 juni 2020 dat ze tot het eind van het jaar kosteloos mogen toetreden. De lijst 
met deelnemende ondernemers wordt up-to-date gehouden op de gemeentelijke website. Iedere 
wijziging van de handelszaak moet onmiddellijk worden doorgegeven aan de infobalie.

Het reglement mbt de werking van de gemeentelijke cadeaucheque, goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 2 april 2012 dient als basis. Voor wat betreft de actie aangaande de ondersteuning 
van de lokale handelaren tijdens deze Coronacrisis werden er spelregels uitgewerkt.

Besluit
Artikel 1
Organisator 

Ter ondersteuning van de lokale handelaren wordt deze actie georganiseerd door Lokaal Bestuur 
Ravels, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.
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Artikel 2
Wie kan deelnemen

 Elke meerderjarige persoon die een gemeentelijke cadeaucheque met een minimale waarde 
van 10,00 EUR aankoopt aan de onthaalbalie in het gemeentehuis kan deelnemen aan deze 
actie.

 Er is 1 deelname per persoon toegestaan.
 Deelname is niet afhankelijk van het aantal cadeaucheques men aankoopt.  
 Leden van het college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad zijn uitgesloten van 

deelname.

Artikel 3
Periode

Koop een gemeentelijke cadeaucheque in de volgende periode:

 tussen 4 augustus 2020 en 30 oktober 2020

Artikel 4
Verloop van de wedstrijd 

 elke koper van cadeaucheques met een minimale waarde van 10,00 EUR kan vanaf 4 
augustus 2020 meedoen aan een wedstrijd door een deelnameformulier in te vullen aan de 
balie

 het deelnameformulier wordt daarna in een urn gestopt.
 Vanaf 4 september 2020 tot en met 30 oktober 2020 zullen er wekelijks uit diegene die een 

cheque zijn komen kopen 5 winnaars getrokken worden die zelf een cadeaucheque kunnen 
winnen ter waarde van 100,00 EUR te besteden bij de deelnemende handelaren.

Artikel 5
Wanneer vindt de trekking plaats (telkens in de namiddag)? 

 Vrijdag 4 september
 Vrijdag 11 september
 Vrijdag 18 september
 Vrijdag 25 september 
 Vrijdag 2 oktober
 Vrijdag 9 oktober 
 Vrijdag 16 oktober
 Vrijdag 23 oktober
 Vrijdag 30 oktober  

De gemeentelijke cadeaucheque twv 100 EUR zal tezamen met een (kleine) streekproductenmand 
overhandigd worden.

Artikel 6
Overhandiging prijs
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De winnaar wordt door het Lokaal Bestuur Ravels gecontacteerd i.v.m. de overhandiging van de prijs. 
De winnaar moet die prijs aanvaarden zoals geleverd door Lokaal bestuur Ravels . Hij / zij kan geen 
aanspraak maken op compensatie. De winnaars verlenen toestemming om hun foto en naam in de 
gemeentelijke communicatiekanalen te gebruiken.

Artikel 7
Overdraagbaarheid van de prijs 

De prijs kan niet verkocht worden. Als op één of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs 
toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een krant, …) dan 
heeft Lokaal Bestuur Ravels het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of 
compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor Lokaal Bestuur Ravels. De prijs 
mag wel aan familieleden of vrienden worden geschonken.

De prijs kan niet worden ingeruild tegen speciën. De geldigheidsduur kan onder geen beding worden 
gewijzigd.

Artikel 8
Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Lokaal Bestuur Ravels enkel gebruikt in het 
kader van deze specifieke wedstrijd en voorts behandeld conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, opgesteld in 2018. Ze worden bewaard met het oog op het bekendmaken van 
de winnaar van deze wedstrijd en worden enkel aan derden overgemaakt die een verband houden 
met de organisatie van de prijs. Na afloop van de wedstrijd worden de gegevens verwijderd. Elke 
deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over haar bewaarde informatie. Elke deelnemer 
heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. 
Hiertoe stuurt de deelnemer een mail naar secretariaat@ravels.be.

Artikel 9
Algemene bepalingen 

o Personen die cheques aankopen buiten deze periode worden niet in aanmerking 
genomen.

o De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te 
wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit 
vereisen.

o De organisatoren behouden zich tevens het recht voor om te allen tijde deze actie en 
deze spelformule te wijzigen om programmatorische, technische of organisatorische 
redenen. De meest recente versie van het wedstrijdreglement geldt als referentie. De 
organisatoren kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

o De organisatoren houden toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd waarvan 
de uitslag onherroepelijk en bindend is.

o Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, 
zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. 
Ravels kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien 
uit deze technische incidenten.

o Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische (communicatie)problemen 
kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege 
de organisatoren.

mailto:secretariaat@ravels.be
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o In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich 
uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname 
aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten.

o Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de 
onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement en erkennen ze 
elke beslissing die de organisatoren zich genoopt zien te treffen.

o Dit reglement is enkel van toepassing op de wedstrijd “actie: Steun onze lokale 
handelaren” lopend vanaf 4 augustus 2020 tot en met 30 oktober 2020.

o Over het wedstrijdreglement, het verloop, de organisatie en/of de bindende en 
onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd 
(briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Er is geen enkel verhaal mogelijk 
tegen de beslissingen van de organisatoren die autonoom beslissen.

Artikel 10
Het huidige reglement wordt ter inzage gepubliceerd op de gemeentelijke website www.ravels.be. 
Lokaal bestuur Ravels zal naar dit reglement verwijzen in zijn externe communicatie. 

file://www.ravels.be

