
           
 
Spaarkaartactie korte keten 
Handleiding voor korte keten-producenten 
 

Schrijf je voor 15 april 2023 in voor de spaarkaartactie 
Vul het inschrijfformulier volledig in.  

Vraag via het inschrijfformulier je promotiemateriaal aan 
• Maak een inschatting van het nodige promotiemateriaal. Dit kan je gratis aanvragen. 
• Zorg dat je voor iedere plaats (elke automaat, hoevewinkel, verkooppunt) waar je klanten 

aankopen, een affiche voorziet.  
• Voorzie spaarkaarten en stickers voor elke klant. Je zal meer stickers nodig hebben dan 

spaarkaarten.  
• Denk eraan: te veel bestellen en daarna weggooien, is niet duurzaam.  

Spaarkaarten en stickers kan je nadien bijbestellen via een mail aan  
korteketen@oost-vlaanderen.be. We sturen je zo snel mogelijk het gevraagde actie- en 
promotiemateriaal. 

Hang je affiche(s) uit 
Schreef je in, dan ontvang je na 15 april 2023 automatisch een affiche van deelname aan de 
spaarkaartactie.  
Hang de affiche(s) op, zodat je klanten ze goed kunnen zien.  

Maak reclame voor de spaarkaartactie bij je klanten 
Vertel aan je klanten, mondeling of via je communicatiekanalen dat je deelneemt aan de 
spaarkaartactie. Download en gebruik hiervoor het digitaal beeld ‘Wij doen mee aan de 
spaarkaartactie korte keten’ op www.oost-vlaanderen.be/korte-keten-spaaractie in de rubriek 
‘documenten’. 

Voorzie een urne 
Voorzie een urne om de volle spaarkaarten in te verzamelen van 13 mei tem 30 juni 2023. Zorg 
ervoor dat de urne afgesloten is en de spaarkaarten er niet door anderen kunnen uitgehaald worden.  

Start de spaarkaartactie op 13 mei 2023 
> Bied vanaf zaterdag 13 mei 2023 elke klant bij aankoop een spaarkaart en/of één stickertje aan. < 

Heb je een automaat, verkoop je pakketten, verkoop je online? Steek een spaarkaart en stickertje bij 
de producten of in de verpakking. 

https://www.flexmail.eu/f-3ae674badd08ad34
mailto:korteketen@oost-vlaanderen.be
http://www.oost-vlaanderen.be/korte-keten-spaaractie


Zorg ervoor dat volle spaarkaarten veilig kunnen gedeponeerd worden in een afgesloten urne.  

Tot en met vrijdag 30 juni 2023 (om 23.59 uur) kunnen de spaarkaarten worden verzameld.  

Trek potentiële winnaars 
Op zaterdag 1 juli 2023 trek je 5 geldige spaarkaarten uit de urne met ingediende spaarkaarten.  

Een spaarkaart is geldig als: 

• die ten laatste op vrijdag 30 juni 2023 om 23.59 uur werd ingediend. 
• er 3 korte keten stickers werden gekleefd, waarvan minimaal 2 in een verschillende kleur en 
• alle velden volledig en duidelijk leesbaar werden ingevuld.  

Stuur deze 5 geldige spaarkaarten voor 15 juli 2023 op naar  
Provincie Oost-Vlaanderen 
dienst Landbouw & Platteland 
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 Gent  

Prijzen en bekendmaking winnaars 
Bij de start van de spaarkaartactie vind je een overzicht van alle prijzen op de webpagina van de 
spaarkaartactie. We opteren maximaal voor duurzame prijzen aangekocht bij korte keten-
producenten in Oost-Vlaanderen. 

De winnaars worden vanaf 31 juli 2023 bekendgemaakt op de webpagina van de spaarkaartactie. We 
brengen ook de deelnemende producenten op de hoogte van de winnaars. 

Privacyverklaring 
Je persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor en bewaard tot het einde van de spaarkaartactie 
korte keten. De Provincie Oost-Vlaanderen springt zorgvuldig om met je persoonsgegevens.  

Vragen? Lees de privacyverklaring. 

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/platteland/korte-keten/spaarkaartactie-korte-keten.html
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/platteland/korte-keten/spaarkaartactie-korte-keten.html
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/platteland/korte-keten/spaarkaartactie-korte-keten.html
https://oost-vlaanderen.be/privacybeleid.html
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