
REGLEMENT STAPPEN, TRAPPEN & SHOPPEN 2016 

 

Artikel 1 - Doelstelling campagne 

De campagne "Stappen, Trappen & Shoppen” heeft tot doel duurzame mobiliteit en het winkelen te 

voet of per fiets bij de lokale handel te bevorderen. 

Artikel 2 - Initiatiefnemers campagne 

De campagne "Stappen, Trappen & Shoppen” is een initiatief van de stad Herentals en de 

middenstandsvereniging Helemaal Herentals en Unizo.  

 

Artikel 3 - Organisatie “Stappen, Trappen & Shoppen” 

3.1. De campagne “Stappen, Trappen & Shoppen” vindt plaats van 1 september 2016 tot en met 30 

september 2016, 18.00 uur.  

3.2. Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.  

3.3. Het reglement en de up-to-date lijst van ingeschreven handelaars zijn te vinden op 

www.herentals.be/sts.  

3.4. De organisatie staat onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Eric De Belder. 

 

Artikel 4 - Aantal “Stappen, Trappen & Shoppen”spaarkaarten 

Er werden in totaal 3000 spaarkaarten gedrukt. Spaarkaarten zijn te bekomen bij de handelaars die 

deelnemen aan de actie.  

Artikel 5 – Uitreiking stempels “Stappen, Trappen & Shoppen” 

De klant heeft per bezoek met aankoop bij een deelnemende handelaar uit Herentals, Morkhoven of 

Noorderwijk, naar wie hij/zij zich te voet of met de fiets van de woonplaats naar de handelaar 

verplaatste, recht op 1 stempel op de “Stappen, Trappen & Shoppen”spaarkaart. De klant moet zelf 

een spaarkaart of stempel vragen bij de handelaar. Een handelaar beslist zelf om deel te nemen aan 

de campagne “Stappen, Trappen & Shoppen” en stempels uit te delen of niet. Een handelaar 

behoudt het recht om bij zichtbaar gebruik van de wagen de uitgifte een stempel te weigeren. Indien 

er op het moment van aankoop geen “Stappen, Trappen & Shoppen”spaarkaarten beschikbaar zijn, 

kan de handelaar eveneens de uitgifte weigeren. Per bezoek met aankoop mag slechts 1 stempel 

worden uitgereikt. Opgelet: per spaarkaart mogen slechts 2 stempels van dezelfde handelaar worden 

gezet. 

  

Artikel 6 - Plaats van uitreiking “Stappen, Trappen & Shoppen”spaarkaarten aan de deelnemende 

handelaars 

De kaarten worden vooraf bedeeld bij de ingeschreven handelaars en kunnen nadien door de 

handelaars bij het onthaal van de stad Herentals bijgehaald worden zolang de voorraad strekt. 

  

Artikel 7 - Periode van uitreiking “Stappen, Trappen & Shoppen”-stempels 

Een stempel mag door de handelaar enkel worden uitgedeeld van 1 september tot en met 30 

september 2016. Indien de voorraad “Stappen, Trappen & Shoppen” spaarkaarten bij een handelaar 

is uitgeput, en de klant heeft zelf geen “Stappen, Trappen & Shoppen” spaarkaart bij, vervalt hiermee 

het recht op een stempel. 

 

Artikel 8 – Indiening kaarten “Stappen, Trappen & Shoppen” 

De kaarten kunnen tot en met 30 september 24.00 uur op volgende plaatsen worden ingediend: 

• In de brievenbus bij dienst Toerisme, Grote Markt te Herentals 

• In de brievenbus of afgeven aan het onthaal van het stadsloket, Augustijnenlaan, Herentals 

• in de brievenbus van de dorpshuizen in Noorderwijk en Morkhoven 



• Een volle spaarkaart met stempels van minimum 5 deelnemende handelaars, geeft recht tot 

deelname aan de trekking. 

• Kaarten die na 30 september om 24.00 uur worden ingediend, worden niet meer aanvaard. 

  

Artikel 9 – Prijzen 

Alle deelnemende handelaars schenken een prijs weg. Er zijn 2 hoofdprijzen te winnen, namelijk 

twee fietsen: 1 x Herenfiets L’Avenir D-LITE  ter waarde.van. 599 euro en een damesfiets L’Avenir 

Eclips ter.waarde.van 419 euro, die worden geschonken door Veloshop Herentals. Een overzicht van 

de prijzen vindt u terug op de website www.herentals.be/sts.  

 

Een deelnemer kan maximaal 1 prijs uit de prijzenpot ontvangen.  

 

Artikel 10- Trekking en uitreiking van de prijzen 

Datum en plaats trekking en uitreiking nog te bepalen.  

De campagne loopt van 1 september 2016 tot en met 30 september 2016 om 18.00 uur. 

De trekking gebeurt op 7 oktober 2016, om 14 uur door gerechtsdeurwaarder Eric De Belder. 

Winnaars worden binnen de 7 dagen na het toekennen van de prijzen via e-mail, telefonisch of via de 

post gecontacteerd. Onvolledig ingevulde deelnamekaarten worden niet aanvaard. 

Indien een winnaar niet binnen de 7 dagen reageert via de opgegeven contactgegevens zal de prijs 

worden toegewezen aan een back-up winnaar. Hierbij vervalt het recht van de eerst toegewezen 

winnaar om aanspraak te maken op de prijs. 

Indien een prijs wordt toegewezen aan een back-up winnaar wordt deze op dezelfde wijze 

gecontacteerd als hierboven beschreven. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 14 oktober 2016, 

om 18.30 uur in de Lakenhal, Grote Markt z/n in Herentals.  

 

Artikel 11 - Privacy disclaimer 

Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Artikel 12 - Contactgegevens deelname tombola 

De verzamelde contactgegevens zullen worden gebruikt om de winnaars op de hoogte te brengen. 

De contactgegevens worden tevens aan de campagneverantwoordelijke bezorgd voor de organisatie 

van de gemeentelijke prijsuitreiking.  

Opgesteld te Herentals, 

19 augustus 2016  


