
Spelregels kerstbomeninzameling 2021 gemeente Roosendaal 
 
 
Kerstbomen inleveren 
Zaterdag 9 januari 2021 kunt u uw kerstboom (zonder pot/plastic zak) inleveren bij één van 
de 14 inzamellocaties binnen de gemeente Roosendaal. Om de bezoekmomenten aan de 
inzamellocaties zoveel mogelijk te spreiden zijn de tijdvakken vergroot. Inwoners kunnen op 
iedere inzamellocatie terecht van 9.00 uur tot 14.00 uur. De locaties zijn met rood-wit lint 
gemarkeerd.  
 
Houd u aan de coronamaatregelen 
Lever uw boom in bij één van de veertien inzamellocaties, maar doe dit verstandig. Vermijd 
drukte en houd altijd 1,5 meter afstand van anderen. Is het druk? Kom dan op een ander 
tijdstip terug, of wacht even tot u genoeg ruimte hebt om de 1,5 meter van anderen te 
kunnen hanteren. Leg de boom met maximaal 2 personen in het gemarkeerde stuk. Zo 
voorkomen we dat het onnodig druk wordt. Maak de foto t.b.v. de wedstrijd vóór u van huis 
vertrekt, of onderweg naar de locatie, en doe dit niet op de locatie zelf. 
 
Winactie 
Als u mee wilt doen met de winactie dan maakt u een foto van de trip naar de 
inzamellocatie. Dit mag thuis zijn, in de auto of lopend. Doe het niet bij de inzamellocatie 
zelf: zo voorkomen we dat het er daar druk wordt. Deelnemers uploaden de foto via het 
formulier op de website www.rsdaandebak.nl/kerstbomen. De prijzen worden dit jaar 
verloot onder alle deelnemers van de inzamellocaties samen. Inwoners kunnen hun foto tot 
en met donderdag 14 januari insturen. Ieder huishouden kan één keer meedoen. Naast 
deze actie is er voor iedereen de mogelijkheid om mee te doen aan de ‘kerstbomenquiz’ die 
ook op de website staat. Prijswinnaars krijgen telefonisch en schriftelijk bericht. 
 
 
Prijzen 
- 1 portable speaker per inzamellocatie  
- 1 iPad ter waarde van € 500,00  
- 1 Chromebook (via de prijsvraag op de website) 
 
Voorwaarden 
- Gemeente Roosendaal en SAVER behouden zich het recht bovenstaande spelregels te 

wijzigen. 
- Alleen inwoners van de gemeente Roosendaal kunnen meedoen aan de winactie.  
- Er is geen correspondentie mogelijk over de kerstbomeninzamelingsactie. 
 

 
 

 


