
 

 

 

 

Reglement Herfstactie 2020: 

• Er worden 400 sets van twee waardebonnen van vijf euro uitgedeeld aan klanten die ergens 
hebben afgerekend. Om daarvoor in aanmerking te komen moet men tevens voldoen aan 
een van te voren door het bestuur aangegeven kenmerk; 

• Op alle drie de markten in Veenendaal worden de waardebonnen uitgedeeld op een vooraf 
door het bestuur aangeven tijdstip; 

• Het aantal per dag uit te geven waardebonnen is door het bestuur bepaald; 
• Deze waardebonnen zijn uitsluitend in te leveren bij een van de op de drie Veense markten 

staande marktkooplieden; 
•  Een klant die een setje waardebonnen ontvangt is niet verplicht zijn/haar mailadres af te 

geven maar diskwalificeert zich dan wel voor de trekking van de dertien  grotere cadeaus; 
• Een klant die meerdere keren tot de gelukkigen, die een setje waardebonnen krijgen, 

behoort kan slechts  eenmaal zijn/haar naam deponeren in de ton waaruit de dertien grotere 
cadeaus worden getrokken; 

• Bestuursleden, marktkooplieden en hun gezinnen zijn uitgesloten van de trekking van de 
dertien grotere cadeaus; 

• Op de dag waarop de dertien grote prijzen worden getrokken wordt gecheckt of de 
mailadressen die in de ton zitten in het register van nieuwsbriefontvangers voorkomen. 
Uitsluitend de mailadressen die daarin staan komen in de ton waaruit de dertien grotere 
prijzen worden getrokken; 

• Zowel de waardebonnen als de andere prijzen zijn niet om te wisselen in contant geld; 
• Een klant is vrij om zich direct weer af te melden voor de nieuwsbrief echter wordt dan 

zijn/haar kaartje verwijdert uit de ton waaruit de dertien grote prijzen worden getrokken.  
• Zowel van de prijsuitreiking als het uitdelen van de waardebonnen worden foto’s gemaakt 

voor de website van de stichting Markten- Veenendaal en de (social) media; 
• Alle dertien prijswinnaars krijgen bericht via hun afgegeven e-mailadres. 

 

       

Het bestuur stichting Markten Veenendaal 

Mailadres: info@markten-veenendaal.nl  

 

 

 

 


