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REGLEMENT KWIZZUT 2017 

 

1. Algemeen  
Kwizzut is een spel waarbij - in teamverband - een vragenlijst 
ingevuld moet worden.  
De organisatie van Kwizzut is in handen van “Stichting 
Kwizzut Wel”. 
2. Teams  
Een team bestaat uit minimaal twee personen.  
Er is geen maximum aan het aantal personen in een team.  
Ieder team bestaat uit tenminste twee personen uit Sint Anthonis en/of Ledeacker. 
3. Inschrijven voor Kwizzut  
Een team kan zich alleen Inschrijven voor Kwizzut via het officiële inschrijfformulier (digitaal of 
schriftelijk). Op het inschrijfformulier worden de namen van twee teamleden uit Sint Anthonis 
en/of Ledeacker vermeld. De organisatie correspondeert vervolgens met het team via de op dit 
inschrijfformulier aangegeven contactpersoon met bijbehorend emailadres en telefoonnummer. 
Deze persoon is tevens teamcaptain. Inschrijven kan tot 25 december 2017.  
4. Deelnemen aan Kwizzut  
Na inschrijving ontvangt ieder team op het opgegeven e-mailadres een bevestiging van 
deelname. Een aantal dagen voor de kwis wordt hierop nog een mailing uitgedaan met de 
laatste instructies met daarin een inschrijfnummer. Dit inschrijfnummer moet meegenomen 
worden bij het ophalen van de kwisvragen op 27 december.  
Op  27 december 2017 krijgt het team om 18:30 uur in MFA Oelbroeck na contante en gepaste 
betaling van €30 een vragenboekje (en eventuele vooraf bestelde kopie-boekjes á €10 per set) 
uitgereikt.  
Het team vult in het originele vragenboekje de antwoorden op de verschillende vragen in. Het is 
de bedoeling dat het team op de kwisavond op een zelf te bepalen locatie de mogelijkheid 
creëert om de antwoorden op de vragen te gaan verzamelen. Het vragenboekje moet duidelijk 
leesbaar worden ingevuld. Het ingevulde originele vragenboekje moet op 27 december 2017 
worden ingeleverd in MFA Oelbroeck, tussen 23:00 uur en 23:30 uur (lees hiervoor de 
instructies in de speluitleg).  
5. Prijsuitreiking  
Voor iedere vraag die goed is beantwoord krijgt het team punten. Een niet of slecht leesbaar 
antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Doel van Kwizzut is 
om zoveel mogelijk punten te behalen, het team met de meeste punten is winnaar van Kwizzut.  
Het team dat de eerste plaats heeft behaald, krijgt een geldprijs van €250; het team dat de 
tweede plaats heeft behaald, krijgt een geldprijs van €150; het team dat de derde plaats heeft 
behaald, krijgt een geldprijs van €100.  
Alleen de teams die hun vragenboekje op tijd hebben ingeleverd (let op de klok op 
www.kwizzut.nu) dingen mee naar de prijzen. De uitslag van Kwizzut wordt bekend gemaakt 
tijdens de feestelijke prijsuitreiking, welke plaats vindt in MFA Oelbroeck, op zaterdagavond 13 
januari 2018.  
De uitslag van Kwizzut is bindend en staat niet ter discussie.  
6. Tot slot  
Indien zich situaties voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een 

bindende beslissing. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 

gevolgen door deelname aan Kwizzut. 


