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Spaaractiereglement 
ATA Shopping Surprise 

	
Artikel	1:	Organisatie	
ATA vzw, met maatschappelijke zetel Kapellestraat 9, 2630 Aartselaar, 
ondernemingsnummer 0477.099.745, hierna genoemd ‘organisator’, organiseert een 
spaaractie die aanvangt op 1 mei 2021 en eindigt op 30 september 2021 om middernacht. 
 

Artikel	2:	Algemeen	
De spaaractie wordt uitsluitend beheerst door dit reglement. Door deel te nemen 
aan de spaaractie, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement, 
evenals alle beslissingen die de organisatoren zouden kunnen nemen om het goede 
verloop van de actie te kunnen verzekeren. Over de spaaractie wordt, behoudens de 
deelname en de bekendmaking van de winnaars, geen enkele communicatie gevoerd, 
noch per brief, noch per e-mail, noch per telefoon. De organisatoren behouden zich het recht 
de spaaractie, het reglement en/of het verloop ervan te onderbreken, te wijzigen of te 
annuleren. In betreffend geval kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden. 
De organisator kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op 
de hoogte te brengen van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. De 
organisator zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging 
van de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992). 
 

Artikel	3:	Deelname	
Deelname aan de spaaractie staat open voor ieder natuurlijk persoon (minimumleeftijd 18 
jaar) met vaste woonplaats in België. Frauduleuze deelnames zullen per direct uitgesloten 
worden van de wedstrijd. 
Om geldig deel te nemen aan de spaaractie moeten de deelnemers volgende stappen 
ondernemen: 
1. uw ATA Shopping Partner of ATA Horeca Partner bezorgt u een spaarkaart bij aankoop  
2. deze kaart is geldig voor de totale periode van de actie.  
3. kaarten zonder ingevulde contactgegevens worden niet aanvaard 
4. verzamel vijf stempels of stickers van vijf verschillende ATA Shopping of Horeca Partners 
5. deponeer de volle kaart in de ATA brievenbus, Kapellestraat 9, Aartselaar 
6. per maand trekt het ATA bestuur één winnaar, binnen de week na het einde van de maand 
7. deze winnaar wint de ATA Shopping Surprise van de maand 
Aantal deelnames: het aantal deelnames is onbeperkt, elke deelnemer mag zoveel keer 
deelnemen als hij wil. 
Deze spaaractie loopt in 2021 gedurende de maanden mei, juni, juli, augustus, september. 
 

Artikel	4:	Prijs	
Per maand wordt er één ATA Shopping Surprise verloot. Het ATA bestuur trekt één winnaar 
uit de ingediende spaarkaarten, verzameld in de ATA brievenbus, Kapellestraat 9, Aartselaar.  
Deze ATA Shopping Surprise bevat geschenken van de ATA Shopping en Horeca Partners.  
De prijsuitreiking zal maandelijks plaatsvinden tijdens de eerste week volgend op de 
spaarmaand. De foto’s van de winnaars kunnen gepubliceerd worden op de website van ATA 
en/of de ATA Facebookpagina. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. 
De prijs is niet inruilbaar tegen zijn waarde in geld of andere voordelen in natura. De prijs 
kan noch omgeruild worden, noch omgezet worden in speciën. Indien de winnaar van de ATA 
Shopping Surprise van de maand zijn/haar prijs niet opgehaald heeft binnen de 30 dagen, 
vervalt de prijs. Het ATA bestuur heeft het recht voor deze prijs een nieuwe winnaar te 
trekken. De locatie voor het overhandigen van de prijs, wordt met de winnaar persoonlijk 
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afgesproken. Het is verboden de gewonnen ATA Shopping Surprise door te verkopen, noch in 
zijn geheel, noch in delen. Wanneer blijkt dat de winnaar de prijs toch te koop aangeboden 
heeft, heeft het ATA bestuur het recht de prijs in te trekken of terug te vorderen. De winnaar 
maakt dan geen aanspraak op een vergoeding of compensatie. De prijs is dan terug 
beschikbaar voor de ATA Partner die de prijs heeft geschonken. 
 

Artikel	5:	Aansprakelijkheid	
ATA vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse 
schade ten gevolge van deelname aan de wedstrijd, een onderbreking, om het even 
welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om 
welke reden ook.  
ATA vzw kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou 
moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen 
buiten zijn wil. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijdperiode te 
verlengen of elke aangekondigde datum uit te stellen. De organisator behoudt zich het 
recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke 
deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is ATA vzw niet 
verplicht alle ingezonden spaarkaarten systematisch te controleren en kan het zich 
beperken tot het controleren van de winnaars. 
 

Artikel	6:	Geschillen	
Deelname aan deze spaaractie impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig 
reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Elk  
vermoeden van fraude of elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting 
van de deelnemer. 
Bij onregelmatigheden beslist ATA vzw autonoom over de manier waarop deze fout wordt 
gecorrigeerd en afgehandeld. 
Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond 
voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de organisator. Niet voorziene 
gevallen worden behandeld door de organisatoren. Elke uitspraak is bindend. 
Geschillen aangaande de wedstrijd zullen op definitieve en bindende wijze beslecht 
worden door ATA vzw zonder mogelijkheid tot verhaal, beroep of herziening. 
Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer zijn goedkeuring tot de verzameling 
en het gebruik van zijn persoonsgegevens door de organisator om informatie te verstrekken 
over haar producten, diensten en initiatieven. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving 
inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebben de deelnemers steeds het 
recht op inzage in hun gegevens, evenals het recht fouten te doen verbeteren of hun 
gegevens te doen verwijderen uit de gegevensbank. Zulke vraag tot inzage, rechtzetting of 
verwijdering dient schriftelijk gericht te worden aan ATA vzw, Kapellestraat 9, Aartselaar.  
 

Artikel	7:	Bescherming	van	de	privacy	
ATA vzw zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992). 
Elke deelnemer van de wedstrijd geeft ATA vzw de toelating tot gebruik van zijn/haar naam 
en/of foto's voor promotionele doeleinden indien hij/zij als winnaar wordt getrokken. 
ATA vzw respecteert uw privacy. Uw adres- en telefoongegevens worden enkel en alleen 
gebruikt om contact op te nemen met u als u de winnaar bent. De winnaar wordt persoonlijk 
gecontacteerd voor de overhandiging van zijn/haar prijs. 
 

Opgemaakt te Aartselaar op 1 maart 2021 

 


