Reglement ‘Stoef met je lokale winkelier en win’
1. Concept van de actie:
Wij willen het grote publiek in West-Vlaanderen stimuleren om te winkelen bij hun lokale
handelaars. Om deze lokale handelaars een gezicht te geven bij het grote publiek, lanceren
we in negen West-Vlaamse steden en gemeenten (Brugge, Oostende, Roeselare, Kortrijk,
Ieper, Blankenberge, Izegem, Koksijde en Menen) een grote communicatiecampagne.
Daartoe gaan we op zoek naar hét gezicht van deze ondernemers, die erin slagen om zich
van de rest te onderscheiden door zijn of haar vakkennis, persoonlijke service of kwalitatieve
producten. Tijdens de campagneperiode kan het grote publiek stemmen op of stoefen met
hun favoriete handelaar. Zo zullen uiteindelijk negen ambassadeurs (1 per deelnemende stad
of gemeente) uitverkoren worden.
2. Looptijd en timing.
De stemmings- en stoefperiode loopt van 16 maart 2018 t.e.m. 15 april (23u59).
3. Deze actie wordt georganiseerd door Ondernemerscentra West-Vlaanderen, gevestigd te
Leiestraat 22, 8500 Kortrijk.
4. De deelname aan deze actie is gratis.
5. Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de
voorwaarden van dit reglement.
6. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke
vertegenwoordiger.
7. Men kan enkel stemmen en stoefen met de handelaars die vermeld staan op de website
www.ikkooplokaal.be (kandidaat-ambassadeurs).
8. Elke deelnemer kan slechts één stem / stoef geven per communicatiemedium (zijnde de
website www.ikkooplokaal.be; Facebook en Instagram).
9. Om een geldige stem uit te brengen dient men te stemmen via www.ikkooplokaal.be.
10. Om een geldige ‘stoef’ uit te brengen dient de stemmer:
- Een foto van zijn handelaar of zijn product of zijn creatie te posten op Instagram met de
hashtag #ikkooplokaal en #naamvandewinkel
- De Facebookpagina van Ik Koop Lokaal te liken en te delen; én een foto van zijn
handelaar of zijn product of zijn creatie erop te posten met de hashtag #ikkooplokaal en
#naamvandewinkel
11. Medewerkers van Ondernemerscentra West-Vlaanderen, UNIZO West-Vlaanderen, stad
Kortrijk, stad Roeselare, Toerisme en Economisch Huis Oostende, stad Brugge, stad Ieper,
stad Blankenberge, stad Izegem, stad Menen, gemeente Koksijde zijn niet uitgesloten van
deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
12. Ondernemerscentra West-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de
actie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige
wijze in strijd handelt met dit reglement of in geval van misbruik, misleiding of bedrog.
13. Deelnemers moeten in België wonen.

14. Winnaars en prijzenpot
De winnaars worden uitgeloot via een objectief gedigitaliseerd systeem.
De prijzenpot bestaat uit:
• Weekendarrangement Brugse Ommeland
1 overnachting voor 2 personen met ontbijt in B&B Droomkerke (http://droomkerke.com)
1 diner voor 2 personen in Tafel10 (https://www.westtoer.be/nl/het-lekkere-westen/tafel10-bert-denoulet)
Fietsnetwerkkaart Brugse Ommeland, Wandelnetwerkkaart Bulskampveld, Streekbrochures
• Weekendarrangement Westhoek:
1 overnachting voor 2 personen met ontbijt in Hotel Amfora
(https://www.westtoer.be/nl/het-lekkere-westen/amfora-dominique-bondue)
1 diner voor 2 personen in Restaurant Amfora
Fietsnetwerkkaart Westhoek, Stadwandelroute Poperinge, Autoroutekaart,
Wandelnetwerkkaart, Streekbrochures
• Weekendarrangement Leiestreek:
1 overnachting in Parkhotel Kortrijk (http://www.parkhotel.be)
1 diner in Va et Vient (https://www.westtoer.be/nl/het-lekkere-westen/va-et-vientmatthias-speyb...)
Fietsnetwerkkaart Leiestreek, Stadswandelroute Kortrijk, Streekbrochures
• Kadocheques van de deelnemende gemeenten (Menen : 2x 50 euro; Ieper: 4x 25 euro;
Kortrijk: 4x50 euro; Roeselare: 3x50 euro, Izegem 3x50 euro, Koksijde 2x50 euro uit de
webshop)
• Eetjetons voor Kookeet te Brugge (2 x 50 euro)
• Dinercheques Blankenberge (4 x 50 euro)
• Restocheques Oostende (4 x 25 euro)
• 2 waardebonnen voor een kadobox met 100% West-Vlaams streekproducten
15. De winnaars worden per e-mail, messenger of per telefoon verwittigd. Prijzen zullen op 19
april worden overhandigd tijdens de finale van ‘Ik koop lokaal’ (Locatie: Huis van de Voeding,
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare).
16. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Ondernemerscentra WestVlaanderen om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.

