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Reglement deelname aan  

De Hisse Kwis 2019 

 

1. Een team bestaat uit minimaal twee personen. 

2. Ieder team bevat tenminste één inwoner van Heesch. 

3. Inschrijving kan alleen geschieden via www.dehissekwis.nl/inschrijven, waarbij het 

inschrijfformulier volledig is ingevuld. 

4. Het inschrijfgeld voor deelname aan De Hisse Kwis bedraagt € 10,- per inschrijving. 

5. Pas als een betaling van het inschrijfgeld binnen is, dan is de inschrijving definitief. 

6. De contactpersoon van het team ontvangt een bevestiging van deelname en het teamnummer 

via e-mail. 

7. Er vindt geen teruggave plaats van het inschrijfgeld wanneer een team afziet van deelname. 

8. Wanneer fraude of andere zaken zijn geconstateerd, zal een team worden uitgesloten van 

deelname en ook niet vermeld worden bij de prijsuitreiking. 

9. Tijdens deelname aan De Hisse Kwis dient men zich te houden aan de regelgeving die in het 

Nederlandse Wetboek staan beschreven, bijv. de Nederlandse verkeerswet. De organisatie kan 

niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele overtredingen in de breedste zin des woords. 

10. Deelname aan De Hisse Kwis is op eigen verantwoording, de organisatie kan niet aansprakelijk 

gesteld worden. 

11. Het staat de organisatie vrij om teamnamen, namen van prijswinnaars plus eventuele foto’s te 

gebruiken voor publicatie via de (social) media. 

12. Het Kwisboekje kan worden opgehaald in de Pas op 29 december 2018 tussen 18:00 en 18:30 

uur. De antwoorden kunnen worden ingeleverd op 29 december 2018 tussen 23:00 en 23:30 uur. 

13. Te laat ophalen en/of inleveren van de kwisboekjes betekent automatisch uitsluiting van 

deelname. Er vindt dan ook geen teruggave van het inschrijfgeld plaats. 

14. Indien zich situaties voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een 

bindende beslissing. 

15. De uitslag van De Hisse Kwis is bindend en hierover kan niet worden gecorrespondeerd. 


