
 

Reglement ‘Stoef met jouw lokale winkelier en win’  
Concept van de actie 

Met deze actie wordt het grote publiek in West-Vlaanderen gestimuleerd om te winkelen bij hun lokale 

handelaars. Om deze handelaars een gezicht te geven bij het grote publiek, wordt met ‘Ik koop lokaal 

bij een winkelier van hier’ een provinciebrede communicatiecampagne gelanceerd. Daartoe gaan we 

op zoek naar hét gezicht van deze ondernemers, die erin slaagt zich 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. Per deelnemende gemeente of stad zal 

zo één ambassadeur verkozen worden.   

Looptijd en timing 

De stemmings- en stoefperiode loopt van 13 april 2022 t.e.m. 10 mei 2022 (23u59).  

Deze actie wordt georganiseerd door Ondernemerscentra West-Vlaanderen, gevestigd te Leiestraat 

22, 8500 Kortrijk, België.  

Deelnamevoorwaarden 

o De deelname aan deze actie is gratis.  

o Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de 

voorwaarden van dit reglement.  

o Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke 

vertegenwoordiger.  

o Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Ondernemerscentra West-

Vlaanderen om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.  

o Medewerkers van Ondernemerscentra West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen en de 

deelnemende steden en gemeenten zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen 

kans op het prijzenpakket.  

o 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.  

o (identiteits)fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of redelijk vermoeden

 van fraude kan leiden tot uitsluiting van de deelnemer (hetzij handelaar hetzij 

consument), zonder dat daarbij een voorafgaande waarschuwing vereist is.  

o Deelnemers moeten in België wonen. 

o Men kan enkel stemmen en stoefen met de handelaars die vermeld staan op de website 

www.ikkooplokaal.be (kandidaat-ambassadeurs 2022). 

o Elke deelnemer kan 3 keer stemmen/stoefen, waarvan slechts één stem / stoef per 

communicatiemedium (zijnde de website www.ikkooplokaal.be; Facebook en Instagram). 

• Stemmen via de website: om een geldige stem uit te brengen dient men te stemmen via 

www.ikkooplokaal.be. 

• Stoefen via sociale media: 

http://www.ikkooplokaal.be/
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- Via Facebook: de Facebookpagina van Ik koop lokaal te liken en een foto op deze 

Facebookpagina te posten van zijn/haar handelaar en/of aankoop met de vermelding van 

#ikkooplokaal en het taggen van de winkelier (@naamvandewinkel). 

- Via Instagram: Volg de Instagrampagina van Ik koop lokaal en post een foto van je 

handelaar/aankoop op je feed of in je story. Tag @ikkooplokaal en de winkel 

(@naamvandewinkel) in de foto en gebruik de hashtag #ikkooplokaal. Enkel openbare 

posts zijn zichtbaar voor Ik koop lokaal. Wil je deelnemen met een privéaccount, stuur dan 

een screenshot via DM naar Ik koop lokaal.  

Winnaars en prijzenpot  

De winnaars worden uitgeloot via een objectief gedigitaliseerd systeem. 

De prijzenpot bestaat uit:  

o 3 x weekendarrangement Logeren in Vlaanderen t.w.v. 250 euro 

(www.logereninvlaanderenvakantieland.be) 

o Cadeaucheques van de deelnemende gemeenten  

De winnaars worden per e-mail, Messenger of per telefoon verwittigd. Prijzen zullen op 2 juni worden 

overhandigd tijdens de finale van ‘Ik koop lokaal’  

Contact 

Voor vragen over dit initiatief kan men per e-mail contact opnemen via info@ikkooplokaal.be of via het 

contactformulier op de website www.ikkooplokaal.be.  
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