
Voorwaarden AZC BINGO@HOME Zaterdag 11 juli 

- We spelen 4 rondes bingo 

- De eerste ronde is een speciale jeugdronde met jeugdprijzen 

- De eerste ronde start om 18.30 uur 

- De overige rondes starten om 19.30 uur 

- De bingo wordt live uitgezonden op de facebookpagina van AZC  en op 

www.berkelstroom.nl/azc 

- De presentator trekt de getallen en noemt deze op. Alleen de nummers 1 t/m 75 tellen mee 

voor het Bingospel. Als er een getal boven de 75 getrokken wordt dan wordt deze niet 

opgenoemd. 

- Per ronde zijn er prijzen te winnen voor 

 1 rij vol ( 5 cijfers horizontaal) 

 3 rijen vol ( 3x 5 cijfers horizontaal) 

 Hele kaart vol 

- Bij Bingo gelijk bellen naar 0575-517988. Geef je naam en nummer van de kaart door 

- De nummers worden gecontroleerd door de jury. Indien correct heeft u een prijs gewonnen 

- Bij valse bingo spelen we weer verder tot de volgende beller 

- Op een valse bingomelding staat een ludieke sanctie! 

- De prijzen zijn tegoedbonnen van diverse sponsoren van AZC variërend in waarde tussen de 

25 en 100 euro. 

- Bij 1 rij en 3 rijen vol is er 1 winnaar ( de eerste beller met een correcte bingo) bij een volle 

kaart ontvangt de eerste beller met een correcte bingo de hoofdprijs. Voor de tweede beller 

met een correcte bingo is er nog een troostprijs. 

- De verloting vindt plaats tussen de rondes door. Voor de verloting zijn 6 prijzen beschikbaar. 

Je speelt met nummer wat op je bingokaart staat automatisch mee met de verloting. 

- Voorafgaand aan iedere ronde wordt bekend gemaakt voor welke prijs/prijzen er gespeeld 

wordt. 

- De winnaars ontvangen ( indien mogelijk ) de prijs direct thuis. Hiervoor komen onze razende 

reporters langs. Zij maken een filmpje van de uitreiking welke vertoond zal worden in de 

uitzending. Als je dit niet wenst dan graag even aangeven. 

- De AZC Bingo is een kansspel. Je maakt dus kans op prijzen, maar dit is niet gegarandeerd. 

Indien je geen prijzen wint, krijg je je geld dus ook niet terug. 

- Over de uitslag van de AZC Bingo wordt niet gecorrespondeerd. 

In alle gevallen waarin de voorwaarden niet voorziet is de beslissing van de jury bindend 

 

 

http://www.berkelstroom.nl/azc

