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Wedstrijdreglement WK Actie Horeca Groot Genk i.s.m. vzw Centrummanagement Genk, 2022 

1. Horeca Groot Genk en Centrummanagement Genk treden op als organisator van de wedstrijd die 
loopt van 23 november 2022 tot en met 18 december 2022. 

2. De prijzen die  tijdens voormelde periode in het kader van de wedstrijd gewonnen kunnen worden 
zijn:  

- Doe es Genk-geschenkkaart t.w.v. € 25 
- Doe es Genk-geschenkkaart t.w.v. € 50 

De prijzen kunnen vanaf 23/11/2022 t.e.m. 18/12/2022 gewonnen worden.   
 

3. Deelnemen kan enkel bij de deelnemende horecazaken.  De deelnemende zaken zijn terug te 
vinden op : https://www.visitgenk.be/nl/wk-actie  

4. Prijzen zijn enkel te winnen bij de deelnemende horecazaken.  De deelnemende zaken zijn terug 
te vinden op : https://www.visitgenk.be/nl/wk-actie  

5. De Doe es Genk-geschenkkaarten van € 25 zijn enkel te winnen tijdens de voorronde wedstrijden 
van de Rode Duivels.  Het gaat dan om :  

- 23/11/2022, 20h : België - Canada 
- 27/11/2022, 14h : België - Marokko 
- 1/12/2022, 16h : Kroatië – België 

6. Voor aanvang van de bovenvermelde wedstrijden en enkel bij de deelnemende horecazaken kan 
een pronostiek ingediend worden op het resultaat van bovenvermelde wedstrijden.  Pronostiek 
moet voor aanvang van de wedstrijd ingediend worden bij de uitbater/verantwoordelijke van de 
deelnemende horecazaak. 

7. Na afloop van de wedstrijd selecteert de uitbater/verantwoordelijke van de deelnemende 
horecazaak ( d.m.v. blinde trekking) 1 winnaar uit de juiste pronostieken. 

8. Deze winnaar ontvangt dan een Doe es Genk-geschenkkaart van € 25.  1 winnaar per deelnemende 
horecazaak en per voorronde wedstrijd van de Rode Duivels. 

9. De Doe es Genk-geschenkkaart van € 50 is enkel te winnen bij de 8ste finale wedstrijd van de Rode 
Duivels indien ze door de kwalificatieronde komen.  Indien de Rode Duivels de kwalificaties niet 
halen, dan is de Doe es Genk-geschenkkaart van € 50 enkel te winnen tijdens de finale wedstrijd 
van het WK. 

10. Voor aanvang van de 8ste finale wedstrijd van de Rode Duivels of voor aanvang van de finale 
wedstrijd en enkel bij de deelnemende horecazaken, kunnen de klanten een pronostiek indienden 
bij de uitbater/verantwoordelijke van de deelnemende horecazaak. 

11. Na afloop van de wedstrijd selecteert de uitbater/verantwoordelijke van de deelnemende 
horecazaak ( d.m.v. blinde trekking) 1 winnaar uit de juiste pronostieken. 

12. Deze winnaar ontvangt dan een Doe es Genk-geschenkkaart van € 50.  1 winnaar per deelnemende 
horecazaak en per voorronde wedstrijd van de Rode Duivels. 

13. Uitbaters van een deelnemende horecazaak, alsook hun personeel worden uitgesloten van 
deelname. 

14. De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten. 
15. De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden. 
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16. De prijs wordt aan de winnaar ter beschikking gesteld zonder enige verdere verantwoordelijkheid 
van de organisator. 

17. Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. De deelnemers verklaren zich automatisch 
akkoord met dit wedstrijdreglement. 

18. Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond 
voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator. 


