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De Handels Vereniging Uithuizen wil dit jaar afsluiten met een nieuwe winkelactie met zeer aantrekkelijke
prijzen. 2 keer geven we prijzen weg van 100, 250 en 400 euro en eenmaal een hoofdprijs van 1000 euro.
Wat moet je doen om kans op deze prijzen te maken?
1. Op 26 november, 10 en 28 december vind je hem ook in de Ommelander Courant. De actie start op 28
november. Vul gelijk je naam en contactgegevens in. Deze zullen we alleen gebruiken om contact op te kunnen
nemen als je een prijs hebt gewonnen.
2. Zorg dat je de Hvu Bingokaartmeeneemt als je een product of dienst koopt bij de HVU leden.
3. Bij aankoop van € 10,00 euro krijg je een stempel. Zorg dat je je kaart vol krijgt met 9 verschillende stempels.
(Iedere stempel heeft een uniek nummer).*
4. Als je 9 stempels op de kaart hebt, doe hem dan in de HVU Bingo doos bij:** Mitra (Blink, Uithuizen),
De Gezondheidswinkel G&W (Hoofdstraat Oost, Uithuizen) en Lietmeijer Tweewielers (Schoolstraat,
Uithuizen)
5. Trekkingen op 14 december en 4 januari. Op beide dagen trekken we de winnaars van 100, 250 en 400 euro.
Op 4 januari maken we ook de winnaar van de hoofdprijs bekend. Wij nemen contact op met de winnaars. We
nodigen ze uit om tijdens de feestelijk prijsuitreiking aanwezig te zijn. Voor publicatie doeleinden maken we
foto’s voor krant en social media.
6. Tijdens iedere trekking maak je met de door jouw ingeleverde volle Hvu Bingokaart kans op een prijs.
7. Na de eerste trekking doen alle HVU Bingokaarten waarop geen prijs is gevallen weer mee aan de tweede
trekking.
8. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Kijk op onze site voor de Hvu Bingokaart, de lijst met alle
HVU-leden en meer informatie.
* Bij de deelnemende supermarkten ligt bij de iedere kassa een stempel, ook allemaal met een eigen uniek nummer. Op iedere ingeleverde
kaart mag er maar 1 stempel per supermarkt op staan. ** Data trekking 14 december (inleveren vóór 12 december 17.00 uur) en 4 januari
(inleveren vóór 2 januari 17.00 uur)

