
ALGEMENE WEDSTRIJDVOORWAARDEN 

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Duo-ticket RVV wielertoeristen’. Dit regelement 
heeft onder meer betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd en op het 
wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding 
en voorwaarden van het wedstrijdreglement door de deelnemer. 

Wat kan je winnen? 

Een duoticket voor de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. Die plaatsvindt op 2 april 2022. 

Voorwaarden? 

De Wedstrijd is een actie zonder enige aankoopverplichting. Alle natuurlijke personen mogen aan de 
wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van de organisatie 
van de wedstrijd. Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Meer deelnemen 
dan toegestaan leidt tot de algehele uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd. 

Wedstrijdverloop: 

Deelnemen kan via de site:  

Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt: 

Elke deelnemer kan meedoen van 18/03/2022 tot en met 24/03/2022 

- Deelnemer moet de eerste renner van het Team Total Energies raden die finisht in de 
wedstrijd: E3 Saxo Bank Classic 

- Schiftingsvraag invullen en raden in welke eindtijd de eerste renner van Team Total Energies 
finisht (uu/mm/ss) 

Wij baseren ons op de uitkomst van deze wedstrijd op de officiële uitslag van E3 Saxo Bank Classic. 

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop 
correct te volgen. 

Winnaar? 

Als winnaar wordt vervolgens aangeduid: deelnemer die de juiste renner van Team Total Energies, 
die als eerste over de finish komt in de wedstrijd van E3 Saxo Bank Classic, volgens de officiële 
uitslag, aanduidt.  

In geval van een ex aequo zal de persoon die het juiste antwoord op de eindtijd van de winnaar het 
dichtst benadert als winnaar worden aangeduid. Geldt hier nog een ex aequo dan wint de deelnemer 
wiens deelname het eerst werd geregistreerd. 

De winnaar wordt na het afsluiten van de wedstrijd persoonlijk per e-mail en via Facebook op de 
hoogte worden gesteld. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan 
derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv in geld) 

Fraude en misbruik 

Van Eyck sport houdt toezicht over het correcte verloop van de wedstrijd. Als een of meerdere 
deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of 
bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelnamen. Van Eyck Sport behoudt eveneens 
het recht voor om een deelnemer aan de wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met 



de voorwaarden van dit regelement of met enige wetgeving. Van Eyck sport kan hier niet voor 
aansprakelijk worden gesteld. 

Contact 

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de wedstrijd terecht op volgende wijze: email 
naar info@vaneycksport.com  

 

 

 

 

 

 

 


