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Actiereglement Het Geluid (vaste actie)
Actiegebied: De Kringwinkel Hageland vzw
Periode actie
: elke 25ste van de maand in 2021 (wanneer geen zondag, andere sluitingsdag)
Actiereglement:
-

ste

van de maand
zijn er een of meer feestacties. H
is een vaste actie die op elke 25 van de maand in 2021
doorgaat wanneer deze 25ste van de maand geen zondag of andere sluitingsdag is.
ste

-

Actiedetails:
o

Een van de winkelverantwoordelijken laat 3 x per dag random een geluid klinken door de
winkel.

o
korting op al hun aankopen.
o

De
korting is geldig op alle aankopen tenzij anders vermeld door de
winkelverantwoordelijken en cumuleerbaar met andere kortingen, vb. bonnen (vb BJR),
klantenkaartkorting,...

o

Rekent er op het moment van het geluid niemand af aan (e
krijgen.

o

Ter info: wanneer rekent een klant af? Het afrekenproces start op het moment dat de kassier je
klantenkaart / de anonieme klantenkaart scant + eindigt vlak na de betaling (het moment dat
het kassaticketje print).

-

Deze actie gaat enkel door in de (fysieke) winkels van De Kringwinkel Hageland, adressen winkels De
Kringwinkel Hageland vzw zie www.kringwinkelhageland.be.

-

Een klant kan maximum 1 keer per actiedag winnen.

-

Bij mogelijk misbruik, behouden de winkelverantwoordelijken zich het recht om de klant geen korting
toe te kennen.

-

Medewerkers van De Kringwinkel Hageland mogen niet deelnemen aan deze actie.

-

Alle andere verkoopsvoorwaarden van De Kringwinkel Hageland vzw zijn van toepassing op de actie
Het Geluid .
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