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í0. Goedkeuring wedstrijdreglement - Eindejaarsactie 'Hier is 't te doen' 2022-2023 - i.s.m.
provincie Vlaams-Brabant

Feiten, context en argumentatie
o De promoactie betreft een wedstrijd waaraan prijzen zijn verbonden en loopt onder de ludieke

slogan "Hier is 't te doen".
o Voor de eindejaarsactie wordt er nauw samengewerkt met Unizo Rotselaar
o De gemeente bepaalt in samenspraak met Unizo Rotselaar het aantalwinnaars, de waarde

en vorm van de prijzen.
o Zowel de gemeente Rotselaar als Unizo Rotselaar stellen hiervoor een budget van € 500 ter

beschikking. Daarnaast voorziet de gemeente Rotselaar 4 cadeaucheques van 'Logeren in
Vlaanderen Vakantieland', telkens voor een bedrag van € '100.

o De wedstrijd wordt niet ingericht als kansspel.
o De organisator, provincie Vlaams-Brabant, stelde een reglement op waarin de verbintenissen

en de rechten van alle betrokken partijen worden bepaald. Door deelname aan deze
provinciale actie, aanvaardt de gemeente Rotselaar de bepalingen in dit reglement.

o ln overeenstemming met de bepalingen van het hiervoor genoemde reglement, is het
wenselijk dat de gemeente Rotselaar een wedstrijdreglement opmaakt waarin de specifieke
bepalingen worden opgenomen, die voor de handelaars en deelnemers in Rotselaar van
toepassing zijn.

Juridische gronden
o Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Financiële gevolgen
Uitgave (voor de prijzen ter waarde van € 500,00. Cadeaubonnen 'Logeren in Vlaanderen
Vakantieland' werden reeds in 2021 aangekocht.)
Actieplan: 0104
Actie: 010401
Bud getsleutel: 2023161 39999/050000
Laatst goedgekeurd budget: € 3.000,00
Beschikbaar budget: € 3.000,00
Geraamd bedrag: € 500,00

Besluit
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Na beraadslaging,
22 stemmen voor: Jelle Wouters, Werner Mertens, Piet De Bruyn, Bart De Vos, Carine Goris, Patrick
Vervoort, Nele Demuynck, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck,
Jeroen Degent, llse Michiels, Maarten Mommaerts, Noëlla D'hooghe, Liesbet Serneels, Heidi
Pittomvils, Farida Tierens, Lieve De Bondt, Gunther Dereze, Bart Lemmens en Tessa Heylighen
Artikel í:
De gemeenteraad keurt het volgende wedstrijdreglement voor de eindejaarsactie 'Hier is 't te doen'
goed:
Algemeen

1) De gemeente Rotselaar neemt deel aan de eindejaarspromotieactie van de provincie Vlaams-
Brabant waarvan de procedures in dit reglement worden uiteengezet.

2) De eindejaarsactie 'Hier is 't te doen' in Vlaams-Brabant begint op 15 december 2022 en
eindigt op '15 januari 2023.

Verbintenissen van de Provincie
3) Volgende tools worden door de provincie Vlaams-Brabant gratis ter beschikking gesteld aan

de gemeente Rotselaar:
. opmaak van een advertentie voor inlassing in gemeentelijk infoblad (44 advertentie)

' digitale communicatie voor de gemeentelijke website en facebookpagina
. digitale campagne informeren handelaars
- A2 affiches. A5 flyers
. deelnamekaarten. deelnamekaartenpromotour. promotour komt 1 keer per gemeente langs tijdens de actieperiode
. digitale app Happy Hageland
. í cadeaubon t.w.v. 25 euro
. persmoment start promotieactie
. persbericht

4) De verdeling van het promotiemateriaal aan de gemeente Rotselaar gebeurt door de
provincie.

Verbintenissen van de deelnemende Gemeente
5) De gemeente Rotselaar plaatst de advertentie voor de promotieactie in de gemeentelijke

communicatiekanalen. Unizo Rotselaar promoot eveneens de actie via de eigen kanalen.
6) De gemeente Rotselaar Íinanciert naar eigen keuze de prijzen verbonden aan de promoactie.

Het bepalen van het bedrag, de aard en de vorm van de prijzen gebeurt in overleg met Unizo
Rotselaar.

7) De gemeente Rotselaar schrijft de lokale handelaars aan met de vraag om deel te nemen aan
de actie.

8) De gemeente Rotselaar levert aan de provincie een lijst van deelnemende handelaars aan de
eindejaarsactie, conform de bepalingen van de GDPR-wetgeving. Op basis van deze lijst
worden de QR-codes gegenereerd per deelnemende handelaar.

9) De gemeente Rotselaar levert aan de provincie een lijst met de gewenste hoeveelheid aan
promomateriaal.

10) De gemeente Rotselaar levert, in samenwerking met Unizo Rotselaar, het door de provincie
bezorgde promomateriaal aan de deelnemende handelaars.

lnhoud van de Eindejaarsactie
1 '1) De actie gebeurt door middel van het verzamelen van deelnamebonnen of scans tijdens de

actieperiode. Het verzamelen van deelnamebonnen wordt door de gemeente Rotselaar zelf
georganiseerd en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de provincie Vlaams-Brabant.
De scans worden via het digitaal systeem automatisch verzameld conform de GDPR-regels.

12) De uitreiking van de cadeaubonneniprijzen wordt door de gemeente Rotselaar zelf
georganiseerd, in samenspraak met Unizo Rotselaar.



13) Er is maximum I cadeaubon/prijs per persoon te winnen. De winnaars moeten de
cadeaubonnen afhalen op een door de gemeente Rotselaar bepaalde locatie. lndien de
winnaar zijn cadeauboniprijs niet binnen de 60 kalenderdagen na de verwitting van de
winnaars heeft opgehaald, wordt hij/zij geschrapt als winnaar en heeft hij/zij geen recht meer
op de cadeaubon/prijs.

í4) Elke deelnemer aan de actie verleent automatisch toestemming voor het gebruik van zijn
gegevens met het oog op publicitaire doeleinden die betrekking hebben op de eindejaarsactie,
welke looptvan 15 december2022 tot 15 januari2023.

15) Als in gevalvan overmacht (o.a. corona) de actie ingekort, gewijzigd, geannuleerd of
uitgesteld dient te worden of de prijzen moeten gewijzigd worden, kunnen de provincie noch
de gemeente Rotselaar, hiervoor in geen geval verantwoordelijk worden gesteld.

16) ln gevalvan misbruiken, misleiding of bedrog behouden de provincie en de gemeente
Rotselaar zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van
deelname aan deze actie uit te sluiten.

Aansprakelijkheid
17) De provincie/de gemeente Rotselaar kunnen niet aansprakelijk worden gesteldvoor eventuele

ongevallen, lichamelijke, materiele, of andere schade die een deelnemer tijdens zijn deelname
aan de promoactie heeft opgelopen.

18) Deze actie gaat niet door als kansspel.
19) Over de actie worden geen briefirisseling noch telefoongesprekken gevoerd. Alle bijkomende

mededelingen en/of publicaties in verband met deze promotieactie gelden als punt van het
reglement.

20) Deelname aan de promotieactie houdt de aanvaarding in zonder voorbehoud van onderhavig
reglement.

V.U. : gemeente Rotselaar, Provinciebaan 20, 31 10 Rotselaar.
Artikel2:
Een kopie van het wedstrijdreglement zal gepubliceerd worden op de website van de gemeente
Rotselaar en zal bezorgd worden aan de deelnemende handelaars en aan Unizo Rotselaar.

Opgemaakt op 21 december 2022

An Craninckx
algemeen directeur

Werner Mertens
voorzitter

s
&s

3/3


