
    1 juni 2021 

 
Gezellig en vertrouwd, al meer dan 40 jaar winkelen voor jong en oud! 

 

 

REGLEMENT THUISBLIJVERSLOTERIJ 2021 
  
1.   Ondernemersvereniging Winkelcentrum Meerzicht organiseert de “Thuisblijversloterij 2021” ge-

durende 6 weken: van 19 juli tot en met 28 augustus 2021. 
 
2.   Bij ELKE aankoop ontvangt de klant van de deelnemende winkelier één deelnamelot.   
 
3.   Een volledig ingevuld lot kan de klant inleveren in de wijnton bij Jumbo en in de melkbus bij 

Alexanderhoeve (kaaswinkel).  
 
4.   De klant mag met zoveel mogelijk loten als mogelijk deelnemen.  
 
5.   Deelnemende winkeliers zijn herkenbaar aan de loterijposter.  
 
6.   Er zijn 6 trekkingen: op zaterdag 24 juli, 31 juli, 7 augustus, 14 augustus, 21 augustus en 28 
  augustus 2021. Op deze dagen wordt een hoofdprijs getrokken.  
 
7.   De hoofdprijswinnaar wordt per e-mail geïnformeerd en er zal een afspraak voor de uitreiking van 

deze prijs worden gemaakt.  
 
8.  In de e-mail aan de hoofdprijswinnaar wordt gemeld dat tijdens de prijsuitreiking een foto wordt 

gemaakt voor plaatsing op Facebook. Mocht de hoofdprijswinnaar daar bezwaar tegen hebben, 
dan kan hij/zij dit tijdens de uitreiking van de hoofdprijs melden. Dan wordt er alleen een foto van 
de hoofdprijs op Facebook gepubliceerd. 

 
9.  Prijzen kunnen niet worden geruild en zijn niet inwisselbaar voor geld.  
 
10.  De klant dient ervoor zorg te dragen dat Ondernemersvereniging Winkelcentrum Meerzicht be-

schikt over de juiste naam-, adres- en e-mailgegevens. Deze gegevens dienen duidelijk leesbaar 
te zijn.  

 
11.   De uitslag zal binnen een week na iedere trekking worden gepubliceerd op onze website  
  www.meerzicht.net en op onze Facebook-pagina. 
 
12.  Op 1 oktober 2021 vervalt de geldigheid van alle loten en kunnen deelnemers geen aanspraak 

meer maken op de prijzen. Prijzen, die niet voor 1 oktober 2021 zijn opgeëist, vervallen aan 
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Meerzicht. 

 
13.  In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Ondernemers-

vereniging Winkelcentrum Meerzicht. 
 


