Daan en Eric gaan op schoolreis naar Texel,
en jij kan mee!
WEDSTRIJDREGLEMENT

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Daan & Eric gaan
op schoolreis naar Texel, en jij kan mee!’ Voor zover de regels voor de
wedstrijd niet in het bijzonder zijn uiteengezet in dit wedstrijdreglement,
gelden (in aanvulling) de regels van het algemeen wedstrijdreglement. Dat
kan geraadpleegd worden op de website www.radio2.be.
In geval van tegenstrijdigheid tussen dit reglement en het algemeen
wedstrijdreglement heeft dit reglement voorrang.

1. DEELNEMERS
Met uitzondering van wat hierna bepaald wordt, kan in principe iedereen die op het
ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan de wedstrijd.
Minderjarigen mogen enkel deelnemen als zij hiervoor de toestemming hebben gekregen
van één van hun ouders of voogd.
Kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen:
 Medewerkers van de VRT alsook hun directe familieleden (bloedverwanten,
echtgenoten en aanverwanten tot in de tweede graad).
 Mensen die 5 jaar voor de start van deze wedstrijd een reis hebben gewonnen via
Radio 2.

2.PERIODE
Deze wedstrijd loopt van 03/04/2019 tot 30/04/2019. Deze periode kan door Radio 2 op
elk moment worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet. De VRT is niet aansprakelijk voor
inzendingen die niet of te laat binnenkomen door vertragingen in de netwerken van de
telecom-operatoren.
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3.WEDSTRIJD
De wedstrijd wordt gespeeld in twee delen. Deel 1 loopt van woensdag 03 april 2019 tot en
met dinsdag 23 april 2019 (7u30). Deel 2 loopt van woensdag 24 april tot en met dinsdag 30
april 2019.
DEEL 1
Je kan deelnemen via radio2.be/limburg. Daar geef je antwoorden op 6 vragen, en vul je het
wedstrijdformulier (met persoonlijke gegevens) in. Enkel wanneer je alle vragen hebt
beantwoord, maak je kans om geselecteerd te worden voor het tweede deel van de
wedstrijd. De juiste antwoorden worden op dinsdag 23 april rond 7u40 gecommuniceerd via
de radio-uitzending. Je ontvangt géén persoonlijk bericht over je resultaat.
Eén deelname per gezin volstaat. Dubbele inzendingen worden automatisch gewist.
Je kan enkel deelnemen voor jezelf, niet voor vrienden of familieleden.
DEEL 2
Uit alle juiste inzendingen uit deel 1, worden dagelijks twee luisteraars gebeld in Start Je Dag.
Om te winnen moet je de telefoon beantwoorden met “Ik wil graag mee naar Texel!”
Dus: door de combinatie van een juist antwoord in deel 1 én het correct beantwoorden van
de telefoon in deel 2, win je.
Als je gebeld wordt tijdens Start Je Dag en je beantwoordt de telefoon met een foute manier,
win je de reis niet. Als je gebeld wordt tijdens Start Je Dag en je neemt na 3/4/5 beltonen niet
op, dan vervalt je kans om de prijs in de wacht te slepen. In dat geval wordt een nieuwe
kandidaat-winnaar gebeld.

4. REISFORMULE
Als je deelneemt aan deze wedstrijd verklaar je dat je je zeker vrij kan maken tijdens de
periode van zaterdag 18 mei 2019 tot en met maandag 20 mei 2019.
Onze wedstrijd naar Texel is een groepsreis, d.w.z. dat je met Daan en Eric en 9 andere
koppels naar Texel reist. Aangezien deze reis exclusief is, kunnen andere familieleden en
vrienden niet mee, ook niet als ze zelf de reis zouden willen betalen.
De activiteiten, uitstappen en eetmomenten tijdens de reis gebeuren in gesloten groep.
Familieleden of vrienden van winnaars kunnen niet aansluiten.
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Deze prijs is niet overdraagbaar aan derden. In geval van overmacht (ziekte, ongeval, …) kan
jouw prijs niet overgeheveld worden aan vrienden of familieleden. Radio 2 Limburg kiest dan
zelf een nieuwe winnaar. Hierover wordt niet gecommuniceerd.
Door deel te nemen aan deze reis ga je akkoord om op de sociale media van Radio 2 Limburg,
online en on air te verschijnen.

5. PRIJS
Wij geven 10 duo-reizen naar Texel weg voor de periode van zaterdag 18 mei 2019 tot en met
maandag 20 mei 2019.
Als je deelneemt aan deze wedstrijd en tot winnaar wordt uitgeroepen dan ga je naar Texel
samen met Daan en Eric, de ploeg van ‘Start Je Dag’ én 9 andere duo’s.
In de trip naar Texel is inbegrepen:
 Transport met een VIP-bus van ‘De Zigeuner’ (vertrek vanuit Hasselt in de ochtend van
zaterdag 18 mei – terug in Hasselt in de vooravond van maandag 20 mei 2019),
 De overtocht van Den Helder naar Texel per veerboot,
 Hotelkamer incl. ontbijt en diner (half pension) – 2 overnachtingen (in een
tweepersoonskamer) in een 4-sterrenhotel,
 Eventuele transferts per bus bij uitstappen/bezoeken aan toeristische plekken op het
eiland.

6. NIET INBEGREPEN




Alle overige uitstappen, toeristische attracties, shoppen, enz,
Lunch ’s middags en alle andere drank- of eetaankopen,
Meer info op de infodag op zaterdag 4 mei 2019.

7. TRANSPORT
Om mee te gaan naar Texel heb je een geldige identiteitskaart nodig.
De reis wordt in groep gemaakt per VIP-bus. Het vertrek- en verzamelpunt is Diepenbeek. De
heen- en terugreis duurt ruim 4 uur (incl. veerboot). Tijdens deze ritten is telkens één
(sanitaire) stop voorzien. Aan boord van de bus is koffie/thee (gratis) en frisdrank (betalend)
te krijgen. Tijdens de heenreis serveren Daan en Eric een (beperkt) ontbijt.

Daan en Eric gaan op schoolreis naar Texel,
en jij kan mee!
WEDSTRIJDREGLEMENT
De overtocht van Den Helder naar Texel gebeurt per boot. De overtocht duurt 20 minuten.
Tijdens deze tijd mag je niet in de bus blijven zitten.
Meer info op de infodag op zaterdag 4 mei om 10u. Winnaars ontvangen hiervoor een
persoonlijke uitnodiging.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De VRT is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels,
ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen
van de prijs en/of deelname aan de wedstrijd.
8.2 Radio 2 is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het
aanvaarden van de prijs door de winnaar. Radio 2 kan niet verantwoordelijk of
aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet
aan de gecreëerde verwachtingen.
8.3 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (bv. bij de
communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook
vanwege de VRT.
8.4 Indien VRT genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het
wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan VRT hiervoor
op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
8.5 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel doet geen afbreuk aan de wettelijke
aansprakelijkheid van de VRT voor haar opzettelijke daad of zware fout of die van haar
aangesteld en of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste
verplichtingen onder de wedstrijd

