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KRAS EN WIN 

1. Wedstrijdprincipe  

Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn 

op de actie “ Kras en Win”, georganiseerd door de vzw Oudenaarde Winkelstad, Tussenmuren 

17, 9700 Oudenaarde  (hierna ook vermeld als de organisator). Onder toezicht van 

Gerechtsdeurwaarder Bergé Eric. 

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke 

wedstrijdbeslissing van de organisator. In geval van betwisting gelden de beslissingen van de 

VZW zonder verhaal.  

2. Wedstrijd :  duurtijd en deelnemende handelaars/ondernemers 

De wedstrijd loopt van zaterdag 2 maart 2019 tot en met zondag 7 april 2019. 

2.1. Wedstrijd auto 

Gedurende bovenstaande looptijd kunnen klanten bij aankoop of consumptie of verkrijgen van 

een dienstverlening een KRASLOT ontvangen. Elke verstrekker van krasloten is vrij te bepalen of 

hij deelneemt of onder welke voorwaarden de loten overhandigd worden.  Het is mogelijk dat 

deze voorwaarden verschillen van zaak tot zaak.  De vzw bezorgt elke handelaar/ondernemer 

een gelijkwaardig aantal loten, in overeenstemming met de gemiddelden in de sector en komt 

verder niet tussen in de manier waarop de loten geschonken en/of verdeeld worden.  Hiervoor 

kan geen verhaal gemaakt worden tegen de vzw, evenmin voor het feit dat 

handelaars/ondernemers zouden beslissen NIET deel te nemen aan de actie en bijgevolg geen 

loten wensen uit te delen. 

Elk lot is voorzien van een kraslaag, door het wegkrabben van deze kraslaag komt OFWEL 

VARIANT 1 : de boodschap : u heeft niet gewonnen, volgende keer meer geluk OFWEL VARIANT 

2 : u heeft een kanshebbend lot.  Alleen met de 2e variant kan deelgenomen worden aan de 

wedstrijd. 

2.2. Kinderwedstrijd 

Aan het uitdelen van de loten is een kleurwedstrijd verbonden voor kinderen tot en met 12 jaar. 

Illustrator Frakkie heeft een tekening gemaakt die geprint wordt op de achterzijde van de 

krasloten. De tekening wordt verdeeld in acht stukken. Elk kraslot heeft een deel van de 

tekening op de achterzijde, die subtiel genummerd is. Als alle acht verschillende stukken 

verzameld zijn, kan de tekening gevormd worden door alle puzzelstukken op één blad te kleven. 

De kinderen kleuren deze tekening in en voorzien deze ingekleurde tekening van naam en 

telefoonnummer.  

2.3. Inzamelen kanshebbende loten en ingekleurde tekeningen 

Van 2 maart 2019 tot en met maandag 15 april 2019 kunnen klanten hun kanshebbend en 

ingevuld kraslot deponeren in de daarvoor bestemde collectebus die zich bevindt binnen IN de 

Dienst TOERISME, ingang Markt te Oudenaarde, of aan de brievenbus BUITEN ter hoogte van 

ingang Hoogstraat. Ook handelaars kunnen de kanshebbende loten verzamelen voor hun kanten, 

en dienen deze onder gesloten omslag en voorzien van naam zaak, te deponeren ten laatste 



maandag 15 april 2019 in de voorziene collectebus, dienst TOERISME. Dezelfde werkwijze en 

timing geldt voor de ingekleurde tekeningen. 

2.4. Deelnemende handelaars/ondernemers : 

Zijn alle handelaars/ondernemers die onder onderstaande definitie vallen EN deel uitmaken van 

het gebied Oudenaarde WinkelStad dat bepaald is door de statuten van de vzw Oudenaarde 

WinkelStad  (beide voorwaarden moeten vervuld worden)  Een winkel is een commerciële 

vestiging met een publiek toegankelijke ruimte m.a.w. een handelszaak, horecazaak of 

dienstverleningszaak. Overheden, vrije beroepen, sociale dienstverleners, VZW’s, e.a. worden in 

deze wedstrijd niet als winkel beschouwd.   

En de ondernemer/handelaar moet deel uitmaken van onderstaand gebied: 

2.5. Gebiedsomschrijving : 

Het gebied van Oudenaarde WinkelStad VZW  beslaat  volgende straten : Achter de Wacht, 

Beverestraat, Broodstraat, Burgschelde, De Ham, Einestraat, Gentiel Antheunisplein, Hoogstraat, 

Jezuïetenplein, Jozef Braetstraat, Kattestraat, Krekelput, Kruisstraat,  Lappersfort, Markt, 

Meerspoortsteeg, Nederstraat, Neringstraat, Pompstraat, Ronde van Vlaanderenplein, Sint 

Walburgastraat, Stationsstraat, Tacambaroplein, Tussenbruggen, Voorbrug, Wijngaerdstraat, 

ALSOOK Kazen Callebaut in Burg, Rijschool Vlaamse Ardennen in Devosstraat, Pand Diependaele 

in Ruttenburgstraat en Matrassen Foucart in Gentstraat.  

3. Deelnamevoorwaarden :  

3.1 De deelnemer zelf : 

De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon met woonplaats in België. 

Minderjarigen mogen eveneens deelnemen aan de wedstrijd, maar zullen, ingeval van het 

winnen van de hoofdprijs, zich moeten laten vertegenwoordigen door een volwassen van +18. 

Bij gebrek aan een vertegenwoordiger met de bereidwilligheid de prijs in ontvangst te nemen, 

zal overgegaan worden tot het toekennen van de prijs aan de eerste reserve. 

Handelaars uit het kernwinkelgebied zelf mogen eveneens deelnemen aan de wedstrijd, maar 

kunnen niet in aanmerking komen voor het winnen van de hoofdprijs, dit zal door de 

gerechtsdeurwaarder op het moment van de trekking gecontroleerd worden. 

Elke deelnemer kan met verschillende kanshebbende krasloten deelnemen om zijn/haar 

winkans te vergroten. Elke deelnemer moet, op straffe van uitsluiting, volledig en correct op het 

kraslot volgende gegevens invullen: naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer. Wanneer 

blijkt dat hij/zij deelneemt onder een naam die niet zijn/haar naam is of op een andere wijze 

fraude pleegt of poogt te plegen, verliest hij/zij het recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de 

correcte volgende winnaar in rangorde.  

Elke deelnemer kan echter slechts één prijs winnen, dit zal eveneens op het moment van de 

trekking gecontroleerd worden.   

3.2 Deelnamevoorwaarden: inleveren kanshebbend kraslot 

Alle kanshebbende kraslotten dienen voorzien van naam, voornaam, email-adres en 

telefoonnummer  uiterlijk maandag 15 april 2019 om 17u00, sluitingstijd, gedeponeerd te 

worden in de collectebus, geplaatst in de DIENST TOERISME, ingang Hoogstraat, Oudenaarde,  of 

in de brievenbus aan de ingang Hoogstraat.  Loten die later dan dit moment nog binnenkomen, 

zullen onherroepelijk niet meer aanvaard worden. Zelfde timing geldt voor de ingekleurde 

tekeningen van de kinderwedstrijd. 



4. Aansprakelijkheid 

In geen enkel geval kan de vzw Oudenaarde Winkelstad aansprakelijk gesteld worden voor 

rechtstreekse, indirecte, gevolgschade of bijzondere schade die voortvloeit uit het deelnemen 

aan deze actie. De vzw OWS kan noch door de deelnemer noch door derden aansprakelijk 

gesteld worden.  

5. Laattijdige deelnames 

Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van maandag 15 april 2019 om 17u00) 

worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook de reden van vertraging is. De vzw OWS kan 

niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Onvolledig ingevulde krasloten maken 

eveneens geen kans op een prijs.  

6. Winnaarbepaling 

6.1. Kinderwedstrijd 

Illustrator Frakkie zal zelf één winnaar kiezen die een aankoopbon van € 300 wint, geschonken 

door Wheelpalace uit Oudenaarde. 

6.2. Wedstrijd krasloten 

De trekking voor de auto gaat door op donderdag 18 april 2019, om 18u30 onder leiding van 

gerechtsdeurwaarder Eric Bergé. 

De winnaars worden door een onschuldige hand getrokken uit de verzameling van alle krasloten 

uit de collectebus. Elk persoon kan slechts 1 (één) keer als winnaar van een prijs aangeduid 

worden, dit wordt gecontroleerd door de gerechtsdeurwaarder. 

De winnaars worden getrokken uit alle correct ingevuld kanshebbende krasloten van een winkel 

uit het gebied Oudenaarde Winkelstad. Alle getrokken loten zullen hierop door de 

gerechtsdeurwaarder Bergé E. gecontroleerd worden en voor GELDIG verklaard. 

Voor deze actie zal : 

voor de hoofdprijs:  1 (één) winnaar zal geloot worden. Tevens worden 3 (drie) 

reservewinnaars voor de hoofdprijs geloot.  Een reservewinnaar komt in aanmerking als de 

eerste winnaar de hoofdprijs niet wil of kan aanvaarden, of niet bereid is het verplicht te betalen 

BTW-bedrag van € 2.029,71 te betalen.   

voor de andere prijzen : evenveel loten getrokken worden als er geschonken prijzen zijn, plus 

10 (tien) reserveloten, voor het geval winnaars niet in de mogelijkheid zijn hun prijs te 

aanvaarden. 

De lijst van winnaars zal ten laatste op maandag 29 april 2019 publiekelijk  gemaakt worden via 

de facebookpagina “Beleef Oudenaarde” en de site van Stad Oudenaarde 

De deelnemers hebben op het kraslot hun telefoonnummer opgegeven.  De winnaar van de 

hoofdprijs zal telefonisch gecontacteerd worden door de VZW, met de vraag de prijs te 

aanvaarden en die persoonlijk in ontvangst te komen nemen op de prijsuitreiking.  

Alle andere  winnaars van prijzen zullen door de respectievelijke schenkers/ondernemers 

worden opgebeld, met de vraag hun prijs ter plaatse te komen ophalen.  Indien blijkt dat de 

adresgegevens niet correct opgegeven werd en/of er niet wordt gereageerd binnen de 5 

werkdagen, vervalt het recht op de prijs en wordt er een reservewinnaar aangeduid.  



Drie reservewinnaars voor de hoofdprijs en 10 reservewinnaars voor de andere prijzen worden 

eveneens getrokken op donderdag 18 april 2019 om 18u30. 

7. Prijzen 

Er wordt 1 (één) winnaar aangeduid voor de hoofdprijs.  

De hoofdprijs is een Fiat 500 Lounge GPS met cataloguswaarde € 16.340.  

De wagen wordt geschonken door :  OWS VZW en DEX, easy car shopping Berchemweg 35, 9700 

Oudenaarde,  verantwoordelijke Stijn Eeckhout.  

De winnaar dient de BTW op deze wagen zelf te betalen, dit is een wettelijke verplichting, zijnde 

€ 2.029,71.  Zonder aanvaarden van deze voorwaarde is het verkrijgen van de hoofdprijs niet 

mogelijk. 

De wagen wordt uitgereikt aan de winnaar op donderdag 25 april 2019 om 20u in de Volkszaal 

Stadhuis Oudenaarde, na betaling van de verschuldigde BTW. 

 In totaal worden er winnaars gelukkig gemaakt met een andere prijs. Deze winnaars worden 

persoonlijk verwittigd door de handelaar-schenker van de prijs. Daarna kan  de winnaar zijn of 

haar prijs ter plaatse afhalen. 

De prijzen zijn uitgeschreven op naam en zijn niet overdraagbaar. De prijs wordt toegekend aan 

de persoon die vermeld staat op het kraslot. De prijzen kunnen niet uitgewisseld worden tegen 

baar geld. Bij overhandiging van de prijs dient de winnaar zijn identiteit voor te leggen. Indien 

deze gegevens niet overeenstemmen met de gegevens op het kraslot, vervalt het recht op een 

prijs.  

Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende 

toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, woonplaats en voorkomen en 

verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht. De 

namen van de winnaars kunnen vermeld worden op sociale media zoals de gemeentelijke 

website en/of facebookpagina’s.  

8. Privacy-wetgeving  

De vzw Oudenaarde Winkelstad garandeert dat de door de deelnemer verstrekte gegevens op 

een eerlijke en rechtmatige manier verzameld en verwerkt zullen worden, conform de 

privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 

van de verwerking van de persoonsgegevens.  

De VZW Oudenaarde Winkelstad  oefent controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en 

heeft definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het 

correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kan zij alle beslissingen nemen die, al dan niet 

tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, 

uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de vzw 

Oudenaarde Winkelstad toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze 

toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de gemeentelijke website www.oudenaarde.be.  

 9. Verantwoordelijke uitgever 

VZW Oudenaarde Winkelstad, vertegenwoordig door de voorzitter Tine Ballekens 

Toezichthoudend Gerechtsdeurwaarder Bergé Eric 


