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Actiereglement ‘Geef en krijg’ (DEF) 
 
Actiegebied: Kringwinkel Hageland vzw 
Periode actie uitreiken kortingbonnen ‘Geef en krijg’: MA 04/07/22 > MA 15/08/22 
Periode actie inruilen kortingbonnen ‘Geef en krijg’: MA 04/07/22 > WO 31/08/22 
Actiereglement: 
 

- Brengers die herbruikbare goederen brengen naar de geefpunten van Kringwinkel Hageland vzw hebben 
recht op één bon van 10% korting. Deze kortingbon kan gebruikt worden in één van de vier (fysieke) winkels 
van Kringwinkel Hageland vzw. Adressen 4 fysieke (Kring)winkels Kringwinkel Hageland vzw: 
 

o Kringwinkel Aarschot - Amerstraat 17 - 3200 AARSCHOT 
o Kringwinkel Diest - Nijverheidslaan 33a - 3290 DIEST 
o Kringwinkel Plus Landen - Hannuitsesteenweg 80 - 3400 LANDEN 
o Kringwinkel Tienen - Minderbroedersstraat 33 - 3300 TIENEN  

(TI: Tienen > extra geefpunt centraal magazijn in de Walstraat 2 neemt ook deel. Is geen winkel.)  
 

- Een brenger kan maximum 2 kortingbonnen ‘Geef en krijg’ per dag ontvangen.  
 

- Enkel kortingbonnen ‘Geef en krijg’ voorzien van een datum, nummer, stempel, handtekening zijn geldig.  
 

- De kortingbonnen ‘Geef en krijg’ kan je na de uitdeelactie nog gebruiken tem woensdag 31 augustus 2022.  
 

- Het is niet toegestaan om meerdere kortingbonnen ‘Geef en krijg’ te gebruiken per klant en tijdens 1 
aankoop, 1 kassaticket.  
 

- De kortingbon ‘Geef en krijg’ is niet cumuleerbaar met andere kortingen / kortingbonnen / waardebonnen / 
… van Kringwinkel Hageland vzw tenzij met de klantenkaartkorting die automatisch telt. 

 

- Bij misbruik door brengers behouden de (winkel)verantwoordelijken zich het recht deze brenger nog langer 
kortingbonnen toe te kennen. Bij misbruik door kopers behouden de (winkel)verantwoordelijken zich het 
recht om bonnen aan onze kassa’s te weigeren en kopers nog langer van deze korting te laten genieten.  

 

- Alle andere verkoopsvoorwaarden van Kringwinkel Hageland vzw blijven ook steeds van toepassing op en 
tijdens de actie ‘Geef en krijg’. 

 

- Rechtzetting, gewijzigde actievoorwaarden achterzijde bon: er sloop een fout in de voorwaarden vermeld op 
de kortingbonnen ‘Geef en krijg’. Kortingbonnen van Kringwinkel Hageland vzw kunnen nl NIET (NOOIT) 
geruild worden in contanten. 

 
Gewijzigde versie: Deze actie is een actie van Kringwinkel Hageland vzw. De 10% korting wordt bij inlevering onmiddellijk verrekend 
aan de kassa. Deze kortingbon is beperkt geldig tem de datum vermeld op de bon en het kortingbedrag kan enkel toegekend 
worden bij afgifte van de bon aan een van de kassa's van de fysieke (Kring)winkels van Kringwinkel Hageland vzw in Aarschot, Diest, 
Tienen of Landen. De korting is niet geldig op onze diensten en op aankopen via kringshop.be of uwkringding.be. Deze bon kan 
NIET geruild worden in contanten en is niet geldig met terugwerkende kracht. Deze korting is ook niet cumuleerbaar met andere 
kortingen, acties,... tenzij met de klantenkaartkorting. Max 1 bon per klant per kassaticket. Kringwinkel Hageland vzw behoudt zich 
het recht om bonnen te weigeren aan de kassa bij misbruik door kopers of nog bonnen uit de delen aan gevers bij misbruik door 
gevers. Andere verkoopvoorwaarden van Kringwinkel Hageland vzw blijven ook steeds gelden. Alle info: kringwinkelhageland.be. 


