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WEDSTRIJDREGLEMENT PAAL LOKAAL 

Iedereen die deelneemt aan deze actie gaat uitdrukkelijk en volledig akkoord met onderstaand 
reglement, indien niet, gelieve dan niet deel te nemen. 

Middenstand Paal organiseert de ‘Paal Lokaal’ actie die loopt van 1 oktober tot en met 25 oktober. 

Bij een aankoop of commerciële activiteit bij een van de deelnemers ontvang je één stempel op een 
stempelkaart.  

Volle kaarten kunnen tot en met 25 oktober ingediend worden bij de deelnemende handelaars. 

De eerste 500 volle kaarten ontvangen een gratis gadget. Die zijn normaal gezien beschikbaar vanaf 
5/10/22. 

Uit alle ingezamelde volle kaarten, die voorzien zijn van de nodige contactgegevens, worden 
winnaars getrokken die waardebonnen in schijven van €10,00 ontvangen. Deze kunnen daarna 
besteed worden bij de deelnemers. De waardebonnen kunnen niet ingeruild worden voor cash geld 
en dienen gebruikt te worden vóór 30/6/2023. 

In totaal zal er voor € 3.050 aan waardebonnen uitgereikt worden, verdeeld volgens onderstaande 
verdeelsleutel. 

Bedrag 
(€) Aantal 
250 1 
100 5 
80 10 
50 20 
20 25 

De winnaars worden persoonlijk verwittigd en kunnen hun waardebonnen komen afhalen vanaf 31 
oktober 2022. 

Er zijn veel handelaars in Paal waar je een stempel en kaart kunt bekomen. Je vindt ze op 
www.middenstandpaal.be , of je herkent ze aan de beachvlaggen en de affiches in hun etalage of in 
hun zaak.  

Als je interesse hebt om deel te nemen, vraag dan eventueel zelf achter een stempel en kaart, want 
het kan zijn dat ze het in de drukte eens vergeten. Als een handelaar het vergeet is dit geen reden tot 
een klacht of enige vergoeding. 

Gegevens van deelnemers en/of emailadressen worden niet opgeslagen en doorgegeven aan derden 
en worden niet gebruikt voor enige vorm van communicatie, mailing,… tenzij voor de actie zelf. 

Opmerkingen kunnen schriftelijk doorgegeven worden via middenstandpaal@hotmail.com. 

http://www.middenstandpaal.be
mailto:middenstandpaal@hotmail.com.

