
10 JAAR PONCIANA SUPERIOR GUESTHOUSE !!!!! 
WEDSTRIJDREGLEMENT 
 

* De wedstrijd vindt plaats tussen Zondag 12 November 2017 en Maandag 15 januari 2018. 
* De prijs betreft : Een 10-daags GRATIS verblijf in de Ponciana Suite (Bruidssuite) in Ponciana 
Superior Guesthouse op basis van champagne ontbijt-buffet. De waarde van dit 10-daags verblijf 
is € 1650. U wordt tevens bij aankomst op de luchthaven OR Tambo in Johannesburg opgehaald 
door onze shuttle service en naar het guesthouse gebracht. 

Vliegtuigtickets naar en van Johannesburg, lunch, diners en dranken alsook excursies tijdens het verblijf 

zijn NIET inbegrepen. 

* Iedereen die een facebook pagina heeft kan deelnemen. 

* De wedstrijd zal gepubliceerd worden in het Nederlands en in het Engels. 

* Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemers ALLE berichten die vanaf 11 november 

in verband met de wedstrijd gepubliceerd worden op facebook 'liken' en vervolgens delen op hun eigen 

tijdlijn. 

* Alle antwoorden op de vragen zijn te vinden op de 3 facebook pagina's namelijk :  

Ronny Van den Hoeck / Ponciana Superior Guesthouse / Pongoa Travel & Tours en dit in de periode van 

2010 tot heden. 

* De deelnemers verzamelen hun 10 antwoorden tot en met 14 januari 2018 en sturen dan al de antwoorden 

per mail naar guesthouseponciana@gmail.com en dit voor woensdagavond 17 januari 2018 voor 

middernacht, de datum en uur dat de wedstrijd definitief wordt afgesloten.  

* Enkel de antwoorden die terug te vinden zijn op de betrokken facebook pagina's worden zullen als juist 

aanvaard worden. Het heeft dus geen zin om het antwoord te gaan opzoeken via google gezien dit 

verschillend kan zijn en niet het juiste antwoord is. 

* Op 14 januari 2018 zal tevens nog een bijkomende schiftingsvraag gesteld worden om in geval van 

meerdere correcte inzendingen de uiteindelijke winnaar te bepalen. Diegene die de schiftingsvraag juist 

heeft of deze het dichts benaderd is de definitieve winnaar. 

* De winnaar zal zijn prijs officieel in ontvangst mogen nemen op zondag 28 januari 2018 om 15:00 u op 

onze promotiestand op het Vakantiesalon Antwerpen - Jan Van Rijswijcklaan.  

* Het wedstrijdreglement is bindend voor de deelnemers en er is geen enkele procedure mogelijk om de 

uitslag te betwisten. 

Berichten dus vanaf nu liken en delen op je eigen tijdlijn !! 
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