
Spelregels consumentenactie –Centrum Schalkwijk – 13 november/24 december 2017 

 

 

Kassabonnenacties 13 november t/m 24 december in Centrum Schalkwijk. 

 

Met een Centrum Schalkwijk kassabon maakt u gratis kans op prachtige prijzen; 

Doe de kassabon in een actie-envelop (verkrijgbaar in het centrum), of stuur hem in, en win!  

 

 

Op 31 december is er een feestelijke prijsuitreiking in het centrum. Alle winnaars worden 

hiervoor uitgenodigd. 

 

Welke acties zijn er en hoe doe ik mee? 

 

 

Via de website: 

 

 Van 13 november t/m 24 december kunt u een foto of scan maken van uw kassabon en 

mailen naar: activiteiten@centrumschalkwijk.nl 

 

- 1 kassabon per mailtje. 

- Onbeperkte deelname; des te meer kassabonnen (mailtjes), des te meer kans. 

- De kassabon moet zijn van een winkel uit Centrum Schalkwijk 

- De kassabon moet gedateerd zijn uit de periode 13 nov. t/m 24 dec. 2017. 

- Schrijf in de mail: uw naam en telefoonnummer. 

- Voeg uw kassabon (foto) toe als bijlage. 

- Winnaars worden gebeld. 

- Prijzen kunnen in overleg worden opgehaald in het centrum, of u wordt 

uitgenodigd voor de prijsuitreiking op 31 december 2017. 

- Over de uitslag valt niet te corresponderen. 

- Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar. 

- Deelnemer is 18 jaar of ouder. 

- Deelnemer gaat akkoord met het ontvangen van mail van Centrum Schalkwijk. 

- Centrum Schalkwijk zal uw gegevens niet verhandelen aan derden. 

 

 

Via Facebook: 

 

 Van 13 november t/m 24 december kunt u een foto maken van uw kassabon en posten 

op de tijdlijn van: Facebook.com/winkelcentrumschalkwijk 

 

- Like centrum Schalkwijk op Facebook.com/winkelcentrumschalkwijk 

- Post uw kassabon (foto) onder de actie op Facebook: ………………… 

- Onbeperkte deelname; des te meer kassabonnen (posts), des te meer kans. 

- De kassabon moet zijn van een winkel uit Centrum Schalkwijk 

- De kassabon moet gedateerd zijn uit de periode 13 nov. t/m 24 dec. 2017. 

- Winnaars ontvangen een privébericht. 

- Prijzen kunnen in overleg worden opgehaald in het centrum, of u wordt 

uitgenodigd voor de prijsuitreiking op 31 december 2017. 

- Over de uitslag valt niet te corresponderen. 

- Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar. 

- Deelnemer is 18 jaar of ouder. 

- Centrum Schalkwijk zal uw gegevens niet verhandelen aan derden. 

-  

  



 

In het centrum: 

 

 

 

 

 Van 13 november t/m 24 december staan er op 3 plaatsen in het centrum een ‘setting’. 

Hier kunt u een actie-envelop in een inleverbak deponeren.  

Doe uw kassabon in een actie-envelop, vulde envelop helemaal in en deponeer hem in de 

inleverbak. 

 

- Onbeperkte deelname; des te meer actie-enveloppen u inlevert, des te meer 

kans. 

- De kassabon moet zijn van een winkel uit Centrum Schalkwijk 

- De kassabon moet gedateerd zijn uit de periode 13 nov. t/m 24 dec. 2017. 

- Prijzen kunnen in overleg worden opgehaald in het centrum, of u wordt 

uitgenodigd voor de prijsuitreiking op 31 december 2017. 

- Over de uitslag valt niet te corresponderen. 

- Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar. 

- Deelnemer is 18 jaar of ouder. 

- Deelnemer gaat akkoord met het ontvangen van mail van Centrum Schalkwijk. 

- Centrum Schalkwijk zal uw gegevens niet verhandelen aan derden. 

 

 

Zaterdag 18 november: Rad van Schalkwijk – Uw kassabon is uw ticket voor mooie prijzen bij het 

Rad van Schalkwijk.  
(De kassabon mag ook in de actie-envelop zitten, dan dingt u ook nog mee naar de hoofdprijs) 

 

Zondag 19 november: Gratis verse stroopwafel, in ruil voor uw kassabon. 
 (De kassabon mag ook in de actie-envelop zitten, dan dingt u ook nog mee naar de hoofdprijs) 

 

 

Zondag 26 november: Gratis verse aardappeltwister, in ruil voor uw kassabon.  
(De kassabon mag ook in de actie-envelop zitten, dan dingt u ook nog mee naar de hoofdprijs) 

 

Zaterdag 9 december: Gratis verse popcorn of suikerspin, in ruil voor uw kassabon. 
(De kassabon mag ook in de actie-envelop zitten, dan dingt u ook nog mee naar de hoofdprijs) 

 

Zondag 10 december:  Kraak de Kluis – Uw kassabon is uw kans om de kluis te kraken 
(De kassabon mag ook in de actie-envelop zitten, dan dingt u ook nog mee naar de hoofdprijs) 

 

Zaterdag 16 en zondag 17 december: Gratis gluhwein en warme chocomel, in ruil voor uw kassabon. 
(De kassabon mag ook in de actie-envelop zitten, dan dingt u ook nog mee naar de hoofdprijs) 

 

Zaterdag 23 december: Gratis verse poffertjes, in ruil voor uw kassabon. 
(De kassabon mag ook in de actie-envelop zitten, dan dingt u ook nog mee naar de hoofdprijs) 

 

Zondag 31 december: Feestelijke prijsuitreiking in Centrum Schalkwijk. 

 

 

 

 

Wat kunt u winnen? 

 

De winkeliers stellen voor duizenden euro’s prijzen beschikbaar.  

 

 


