
WEDSTRIJDREGLEMENT  ‘EK Match & Win”2021  
EVA HANDELSHART HERENTALS vzw  

De wedstrijd Handelshart Herentals – EK match & win 2021 wordt georganiseerd 
door:  
EVA Handelshart Herentals vzw - BTW BE 0741.624.386,  gevestigd te 2200 
Herentals, Augustijnenlaan 30. 

Het wedstrijdreglement kan geraadpleegd worden op de website 
https://handelshart.be/ek-match-and-win

Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit 
reglement. 
Het aanvaarden van dit reglement omvat ook de beslissingen die de organisatoren 
eventueel 
later door overmacht moeten nemen om het goede en wettelijke verloop van deze 
actie te 
waarborgen. De vzw Handelshart Herentals behoudt zich het recht voor de 
wedstrijd of een 
deel ervan te wijzigen, uit te stellen in te korten of in te trekken, indien de 
omstandigheden 
dit vereisen. De vzw Handelshart Herentals kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld 
worden. 
De wedstrijd loopt op 12/06 op 17/06 en op 21/06 telkens vlak voor en tijdens de 
voorronde wedstrijd van de Belgische nationale ploeg op het EK. 
Aan deze wedstrijd mag elke meerderjarige deelnemen, die zijn woonplaats in 
België heeft. 

De wedstrijd zelf:  Hoe deelnemen?  

1. Ga via de gecommuniceerde QR Code naar de “EK Match en win” spelmodule. De 
spelmodule is via deze link bereikbaar console. https://lp.digicpn.com/No1FE9jef6  

2. Geef je naam, voornaam en e-mail in, alvorens te kunnen meedoen. 
3. Beantwoord de specifieke schiftingsvraag correct, om aan de spelformule te kunnen 

meedoen. Een fout antwoord op deze schiftingsvraag betekent dat je niet meer kan 
meespelen voor deze wedstrijd. Bij de volgende wedstrijd van de Rode Duivels in 
de voorronde van het EK kan dit terug wel en kan je terug actief deelnemen. 

4. Na een juist antwoord op de schiftingsvraag, ga je verder naar de spelformule 
“match & win.”  

5. Probeer in maximaal 6 zetten, 2 dezelfde Rode Duivels te vinden. Heb je deze 
gevonden, binnen het aantal aangegeven pogingen, dan win jen een digitale 
cadeaubon van 5 euro, geschonken door Handelshart Herentals. Na 6 zetten, en 
geen ‘match’ zal je spijtig genoeg automatisch het spel verlaten en heb je niet 
gewonnen. 

6. Iedere deelnemers kan slechts 1x meedoen per voorronde wedstrijd.  
7. Per voorronde wedstrijd zijn er 50 bons van 5 euro te winnen en zullen er dus 

maximaal 50 winnaars zijn. Vanaf 50 winnaars sluit het systeem automatisch zodat 
er niet meer winnaars voor die wedstrijd kunnen zijn. 

8. De winnaars krijgen hun digitale bon direct toegestuurd op hun device (gsm, 
tablet..) en kunnen deze gebruiken bij de aangesloten handelaars in Herentals. 

9. Winnaars worden door de computer bepaald aan de hand van de juiste ‘match’ en 
op voorwaarde dat ze voorbij de schiftingsvraag zijn geraakt. 

https://handelshart.be/ek-match-and-win
https://lp.digicpn.com/No1FE9jef6


10. De winnaars krijgen automatisch een mail met bevestiging van de door hen 
gewonnen prijs,  op voorwaarde dat zij bij registratie hun e-mail adres hebben 
opgegeven.   

11.  De wedstrijd ‘EK Match en win’ start telkens, exact 30 minuten voor aftrap van de 
wedstrijd van de Rode Duivels 

Per deelnemer kan er slechts 1 prijs gewonnen worden.  
De prijzen kunnen niet in geld worden omgezet.  

Sancties: 
lngeval van misbruik, misleiding, bedrog of inbreuk op dit reglement, heeft de vzw 
Handelshart Herentals als organisator het recht om de betrokken deelnemer uit te 
sluiten. 

Klachten: 
Er wordt niet gecommuniceerd omtrent de wedstrijd, noch mondeling noch 
schriftelijk. 
lndien er een klacht zou zijn, dient deze uiterlijk binnen de 4 dagen na het einde 
der 
wedstrijd verstuurd te zijn naar communicatie@handelshart.be. 
De organisator VZW Handelshart Herentals behandelt de klachten. Bij betwisting 
zijn enkel 
de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.  

Persoonsgegevens: 
De VZW Handelshart Herentals gebruikt de gegevens die via deze wedstrijd 
verzameld 
worden om te controleren of je voldoet aan de deelnamevoorwaarden en voor de 
contactopname over de prijs als je gewonnen hebt, indien nodig. 
Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden bijgehouden 
gedurende de periode die nodig is voor afhandeling van de wedstrijd.  

Door deel te nemen verklaar je je akkoord om opgenomen te worden in de 
database van Handelshart Herentals en kan je e-mails ontvangen die verstuurd 
worden vanuit Handelshart Herentals. Op eenvoudig verzoek of door onderaan ‘uit 
te schrijven’ kan je je gemakkelijk terug laten uitschrijven uit de database en kan 
de ‘concent’ gewist worden. 

Eric DE BELDER gerechtsdeurwaarder, GDW Provant bvba  


