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Wedstrijdreglement Krasactie Radio 2 en Stad Roeselare - Kerst 2022 
 

Organisatie: vzw Shopping en Centrum Roeselare 

 

Artikel 1 

Tijdens de kerstperiode in 2022 organiseert Vzw Shopping & Centrum Roeselare (hierna “de 

organisator”) een kraslotenactie (hierna “actie”). De actie kadert in de aanwezigheid van Radio2 in de 

Stad Roeselare en heeft tot doel de totstandkoming van een symbiose tussen de actie en de 

handelaars/horeca van de Stad.  De wedstrijd (verdeling van de krasloten) loopt van zaterdag 17 

december 2022 tot en met zondag 8 januari. Met uitzondering van de onmiddellijk in te leveren 

prijzen (rolschaats, reuzenrad, oliebollen) kunnen de prijzen opgeëist worden tot en met dinsdag 31 

januari 2023.  

De actie is onderworpen aan dit reglement. Door deel te nemen aan de actie, aanvaardt de 

deelnemer zonder voorbehoud of beperking alle bepalingen uit dit wedstrijdreglement en de 

beslissingen van de organisator. 

 

Artikel 2 

Handelaars (lid van de vzw Shopping en Centrum Roeselare) en Horeca uit het kernwinkelgebied van 

Roeselare ontvangen op 16 december een eindig aantal krasloten.  Ze kunnen deze (gratis) verdelen 

aan hun klanten, bij voorkeur aan klanten die een aankoop of besteding doen. De verdeling van 

krasloten onder klanten, gebeurt volgens de eigen methodiek van de handelaar of horecazaak. De 

verdeling in de handelszaak en horecazaak heeft plaats zolang de voorraad strekt. De verdeling stopt 

sowieso op 8 januari 2023. Een deelnemende handelaar en/of horecazaak is herkenbaar door middel 

van een affiche aan de etalage of vitrine.  

 

Artikel 3 

Worden formeel uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: 

- Medewerkers en directe familieleden van medewerkers van de Dienst Economie van Stad 

Roeselare 

- Alle personeelsleden/uitbaters van de winkels en horeca met exploitatie in het 

kernwinkelgebied 

- Leden van het dagelijks bestuur en de raad van bestuur van de handelaarsvereniging vzw 

Shopping en Centrum Roeselare. 

 

Artikel 5 

Het al dan niet winnen bij het kraslot bestaat uit twee niveaus: eerst dien je drie symbolen te 

krassen. Indien men 3 gelijke symbolen krast, dient een tweede vraag te worden beantwoord: “Met 

welke TOP is Radio2 de laatste week van december aanwezig in Stad Roeselare?’. De drie mogelijke 
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antwoorden zijn ‘2000’, ‘1000’ en ‘500’. Er is maar één juist antwoord. Indien het juiste antwoord 

gekrast wordt, zal een glimlachende smiley tevoorschijn komen. Bij het krassen van één van de twee 

verkeerde antwoorden, zal een droevige smiley tevoorschijn komen. Krasloten waarbij meer dan één 

antwoord gekrast is, worden als ongeldig gezien. 

Enkel krasloten die drie gelijke symbolen én het juiste antwoord op de vraag vertonen, zijn winnende 

krasloten. 

 

Artikel 6 

De deelnemers krast namelijk een lot waarbij er negen mogelijke, verschillende uitkomsten zijn: 

 

1. Je krast een combinatie aan symbolen, dit is geen winnend biljet 

2. Je krast driemaal het symbool van een reuzenrad 

3. Je krast driemaal het symbool van een puntzak met oliebollen 

4. Je krast driemaal het symbool van een rolschaats 

5. Je krast driemaal het symbool van een solsleutel 

6. Je krast driemaal het symbool van een bed 

7. Je krast driemaal het symbool van mes en vork 

8. Je krast driemaal het logo van Radio2 

9. Je krast driemaal symbool van een fles met het logo van Rodenbach er op afgebeeld 

10. Je krast driemaal symbool vierkante doos met strik 

 

Optie 1 wint niets.  

De prijzen van mogelijkheid 2, 3 en 4 zijn meteen inwisselbaar bij respectievelijk het reuzenrad, de 

twee oliebollenkramen en de rolschaatspiste te Roeselare. De prijzen zijn de volgende: 

Optie 2 wint één gratis beurt op het reuzenrad gelegen op het Stationsplein te Roeselare (meteen 

inwisselbaar). 

Optie 3 wint één gratis portie van zes oliebollen bij de oliebollenkramen op de Grote Markt en het 

Stationsplein te Roeselare (meteen inwisselbaar). 

Optie 4 wint één gratis beurt op de rolschaatspiste gelegen op de Grote Markt te Roeselare (meteen 

inwisselbaar). 

De prijzen van mogelijkheid 5, 6, 7, 8 en 9 zijn inwisselbaar bij het Vrijetijdspunt (Polenplein 15) te 
Roeselare. Prijzen kunnen niet tegen elkaar worden ingewisseld.  
Het Vrijetijdspunt is elke dag open van 10:00–17:00. De prijzen zijn de volgende: 

Optie 5 wint één CD van de Radio2 top 2000. 

Optie 6 wint één overnachting in Roeselare. Je ontvangt een cadeaubon t.w.v. een 

standaardovernachting voor 2 personen in een hotel of B&B te Roeselare, inclusief ontbijt. Datum 

valt zelf nog kiezen. 

Optie 7 wint één waardebon t.w.v. 75 euro bij een Gault Milau restaurant te Roeselare. De 8 

deelnemende restaurants zijn Boury, Ma Passion, CRKL, Le Nord, De Ooievaar, D’Hofstee, Reyhuys 53 

en De Overburen.    
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De restaurants worden in bovenstaande volgorde opgelijst. Personen met een winnend kraslot 

worden chronologisch toegewezen aan een restaurant. Persoon 1 zal een waardebon voor bij Boury 

ontvangen, Persoon 2 voor Ma Passion, Persoon 3 voor CRKL enzovoort. Persoon 9 wint dan opnieuw 

een waardebon voor Boury en persoon 10 een waardebon voor Ma Passion.  

Men zal je gegevens (naam, voornaam, e-mailadres, adres en GSM-nummer) opvragen. In februari 

zal de waardebon je worden toegestuurd. Verdere communicatie zal via het opgegeven e-mailadres 

verlopen. 

Optie 8 wint één duo ticket (2 personen) of een gezinsticket (4 personen) voor een expo, musical, 

theater of voorstelling. Deze worden geschonken door Radio2. Tickets zijn niet inwisselbaar. Gekozen 

= gekozen. 

Het is mogelijk om tickets te winnen voor: 

- Studio 100 presenteert: Red Star Line (4 duotickets).  

o Datum: naar keuze. 

- Pocahontas, De Musical (5 duotickets).  

o Datum: 09/04/2023 

- Cirque Du Soleil: Crystal – Voor het eerst op ijs! (5 duotickets). 

o  Datum: 18/02/2023 (20.00u) 

- Riverdance – The New 25th Anniversary Show (5 duotickets).  

o Datum: nog te bepalen 

- Disney On Ice: Durf te Dromen! (2 gezinstickets).  

o Datum: 24/02/2023 (14.00u) 

- Harry Potter: A Forbidden Forest Experience (5 gezinstickets).  

o Datum: naar keuze 

- Hans Zimmer Live – Europe Tour 2023 (2 duotickets) 

o Datum: 25/04/2023 

 
- Eros Ramazotti (1 duoticket) 

o Datum: 21/02/2023 
o Vorst Nationaal, Brussel 

- Michael Bublé (1 duoticket) 
o 23/03/2023 
o Sportpaleis, Antwerpen 

- Duran Duran (1 duoticket) 
o 19/04/2023 
o Lotto Arena, Antwerpen 

- Katie Melua (1 duoticket) 
o 24/04/2023 
o Koninklijk Circus, Brussel 

- Elton John (1 duoticket) 
o 27/05/2023 
o Sportpaleis, Antwerpen 

- Celine Dion (1 duoticket) 
o 17/09/2023 
o Sportpaleis, Antwerpen 

- Luke Combs (1 duoticket) 
o 11/10/2023 
o Ancienne Belgique, Brussel 
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Winnaars van deze optie kunnen tickets kiezen volgens het ‘first come, first serve’-principe. Personen 

kunnen tickets voor een bepaalde show kiezen zolang er voor die show nog tickets beschikbaar zijn. 

Optie 9 wint één fles Rodenbach Grand Cru. Minderjarigen dienen vergezeld te zijn door een ouder 

of een meerderjarig familielid. 

Optie 10 wint 4 Kadobonnen van 10 euro voor een totale waarde van 40 euro. Alle nodige info over 

de Kadobon vind je op https://shoppingroeselare.be/nl/kadobon. 

 

Artikel 9 

De organisator verwerkt persoonlijke informatie zoals uw naam, voornaam, leeftijd, adres, 

telefoonnummer en e-mailadres voor de opmaak en uitvoering van deze wedstrijd. Deelnemers aan 

de wedstrijd stemmen toe dat de organisator hun persoonsgegevens verwerkt (voor winnaars van 

opties 5, 6 en 7: naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer). Deze verwerking gebeurt 

enkel om redenen die strikt noodzakelijk zijn voor het organiseren van de actie. De verwerkte 

persoonsgegevens zullen na afloop van de actie vernietigd worden. 

 

Artikel 10 

Vzw Shopping & Centrum Roeselare behoudt zich het recht voor om de organisatie, de 

deelnamevoorwaarden, het wedstrijdverloop en de prijzen eenzijdig te wijzigen indien bijzondere 

omstandigheden dit vereisen en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Vzw Shopping & 

Centrum Roeselare behoudt zich het recht voor om de echtheid van bepaalde loten na te gaan. In 

geval van fraude of aanzetten van derden tot fraude kan Vzw Shopping & Centrum Roeselare 

beslissen om een deelnemer van de actie uit te sluiten en gerechtelijk te vervolgen. Vzw Shopping & 

Centrum Roeselare is niet aansprakelijk in geval van overmacht of voor eventuele schadegevallen. 

Deelname gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer, zonder mogelijkheid 

tot enig verhaal tegen de organisator. 

 

Artikel 11 

Geschillen aangaande de wedstrijd moeten via e-mail worden meegedeeld aan 
info@centrumroeselare.org. In het geval van een geschil over de uitvoering of de interpretatie van 
dit reglement, zullen uitsluitend de hoven en rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd 
zijn. 
 

 

Vzw Shopping en Centrum Roeselare 

Jan Mahieustraat 26 

8800 Roeselare 
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