
 

 
Reglement Kras en Win  

28, 29 en 30 oktober 2021 
 

1. Per aankoop van een minimumbedrag van €10 bij een handelaar van het Winkelpark 
Malinas krijgt u een krasbiljet cadeau. U dient wel nog uw gegevens achter te laten. 
2. Wanneer u een winnend krasbiljet heeft kan u dit verzilveren door naar één van de Malinas 
hostessen te gaan. Hij/zij zal uw geschenk overhandigen.  
3. De actie is geldig vanaf 28 oktober tot en met 30 oktober 2021 of tot wanneer de 
krasbiljetten op zijn. 
4. Wanneer u een verliezend lot heeft kan u dit omruilen tegen een blikje Maneblusser bier 
(enkel voor >16). U dient hiervoor naar de stand van Maneblusser City te gaan.  
5. De wedstrijd wordt georganiseerd door  Alouette NV, ingeschreven in KBO onder nr.  
BE 0845 017 082 met vennootschapszetel te Groot-Bijgaarden en hierna ‘organisator’ 
genoemd. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en kosten, van 
welke aard ook, die zouden toe te schrijven zijn aan de deelname aan de actie, en dit in welke 
vorm ook. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor drukfouten op het 
communicatiemateriaal. 
6. Over de actie of het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken 
gevoerd. 
7. De prijzen zijn te verzilveren bij éénn van de Malinas Hostessen op het winkelpark ten 
laatste op 30/10/2021 om 18u. 
8. De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de 
organisator. De winnaar kan zijn prijs doorgeven aan een ander persoon. De 
prijs/prijzen kan/kunnen in geen geval worden ingeruild tegen hun waarde in cash. 
9. De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor verlies en/of vertraging van de prijs/prijzen. 
10. Elk deelnemingsformulier dat niet volledig is ingevuld is ongeldig. 
11. De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand indien 
de wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt door overmacht. 
12. De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het 
verlies of de vernietiging van de ontvangen gegevens op de deelname formulieren. 
13. Het wedstrijdreglement voor de consument is beschikbaar via 
www.winkelparkmalinas.be. 


