
Een oude traditie wordt weer in het 
leven geroepen. In het jubileumjaar van 
de ZLU 2018 wordt er een mooie auto 
vervlogen op de prestigieuze Barcelona 
vlucht Nationaal ZLU.

Een auto ter waarde van 11.635,- euro. 
De auto moet natuurlijk voltekend zijn 
anders wordt het ingelegde bedrag 
vervlogen in geldprijzen. 

Bij overtekening zullen er extra prijzen 
worden vervlogen.

De autoprijs kan de getoonde auto zijn of een 
vergelijkbaar model in dezelfde prijsklasse.

60 JARIG JUBILEUM ZLU
2018 is het 60 jarig jubileum jaar van de ZLU en het belooft een mooi jubileum jaar voor de ZLU liefhebbers

met een tweetal bijzondere competities, namelijk:

De ZLU TopPigeons Autovlucht BARCELONA &
De ZLU TopPigeons Champions League Competitie.

Barcelona ZLU

TopPigeons Auto Vlucht

Doet allen
mee!

U kunt inschrijven in 2018 door  middel van  de reguliere ZLU 
betaling die in het voorjaar 2018  op de site en in het periodiek 
verschijnt. Nabestellingen kunnen worden gedaan per mail. De 
kosten per autobon zijn 20 euro. Het aantal autobonnen per 
liefhebber is onbeperkt. De auto zal worden uitgereikt op de 
ZLU Jubileum Sterrenshow seizoen 2018.

De inschrijving loopt vanaf 15 april 2018 t/m één week voor in-
korving van Barcelona. Dwz tm zondag 24 juni. De inschrijving 
is geldig wanneer het bedrag op de bankrekening van de ZLU 
is ontvangen.  De lijst met deelnemers en definitieve prijzen-
verdeling zullen hierna door de ZLU en TopPigeons worden 
gepubliceerd. Hierop is reclame mogelijk tm woensdag 4 juli. 
Daarna wordt de inschrijflijst definitief. Deze definitieve lijst zal 
ook worden gepubliceerd.

Bankgegevens ZLU 
IBAN: NL96 RABO 0113 2006 25
BIC code: RABONL 2U
t.n.v. Zuid Limburgse Unie Simpelveld.
o.v.v naam, NPO lidnummer (8 cijferig!) 
en het aantal autobonnen.



Reglement
Barcelona ZLU- TopPigeons Auto Vlucht

1. De Auto wordt vervlogen op Barcelona ZLU 2018. Hiervoor  
 telt de Nationale ZLU uitslag. Hieraan kan meegedaan 
 worden door NPO leden met lidnummer.

2. In de perspublicatie zal door de organisatie aangegeven  
 moeten worden wat de exacte prijs is van de te winnen   
 auto is 11.635,- euro.

3. U kunt hiervoor vooraf op naam en lidnummer een 
 onbeperkt aantal autobonnen bestellen.

4. Inschrijving kan via de mail of het inschrijfformulier van de  
 ZLU dat u op de site van ZLU of  in de 1e periodiek van 
 de ZLU kunt vinden. De inschrijving is geldig indien het 
 bedrag op rek. nr van de ZLU is ontvangen. Het geld kan  
 worden overgemaakt onder vermelding van naam, NPO  
 lidnummer (8 cijferig!) en het aantal autobonnen. Met de  
 betaling verklaart de inschrijver tevens dat hij/zij akkoord  
 is met het Reglement.

5. Aan de hand van de exacte prijs kunnen het aantal 
 autobonnen bepaald worden die nodig zijn voor 
 voltekening,  dit moet voor dat de inschrijving start bekend  
 gemaakt worden. Tevens zal de prijsverdeling vooraf 
 worden bekend gemaakt.

6. Elke liefhebber die intekent krijgt een genummerde bon  
 (bonnen) zodat door de organisatie aantoonbaar is welk  
 aantal bonnen verkocht zijn.

7. Op basis van het aantal verkochte bonnen(nummers) kan  
 aangetoond worden of de auto al of niet voltekend is.

8. Wanneer de laatste bon voor voltekening verkocht is, zal 
 de inleg voor de andere bonnen verdeeld worden in geld  
 prijzen zoals aangegeven.

9. Wanneer de auto niet voltekend is kan aangetoond worden
 hoeveel genummerde bonnen verkocht zijn. De organisatie 
 kan het ingetekende bedrag in prijzen verdelen. Deze prijs 
 verdeling moet ook voordat de inschrijving start bekend-
 gemaakt worden. Het volledige inleggeld zal worden 
 uitgekeerd. De prijsverdeling is als volgt:  
 1e prijs = 50 % van de inleg,  
 2e prijs = 30 % van de inleg, 
 3e prijs = 20 % van de inleg.

10. De inschrijving loopt vanaf 15 april 2018 t/m één week  
 voor inkorving van Barcelona. Dwz tm zondag 24 juni. 
 De inschrijving is geldig wanneer het bedrag op de 
 bankrekening van de ZLU is ontvangen.  De lijst met 
 deelnemers en definitieve prijzenverdeling zullen hierna 
 door de ZLU en TopPigeons worden gepubliceerd. 
 Hierop is reclame mogelijk tm woensdag 4 juli. Daarna  
 wordt de inschrijflijst definitief. Deze definitieve lijst zal  
 ook worden gepubliceerd.
 Bankgegevens ZLU 
 IBAN: NL96 RABO 0113 2006 25
 BIC code: RABONL 2U
 t.n.v. Zuid Limburgse Unie Simpelveld.

11. Deze autobonnen zijn niet overdraagbaar en gekoppeld  
 aan de deelnemer/NPO-lidnummer (8 cijferig).

12. Het aantal bonnen correspondeert met de bovenste
 van de digitale inkorflijst obv UDP bestand.  
 Bijvoorbeeld  1 autobon, dan geldt de 1e getekende;  
 Bijvoorbeeld  4 autobonnen, dan gelden de 
 bovenste 4  enz..

13. De 1e voor de auto gezette duif in de definitieve 
 Nationale ZLU uitslag wint de Auto indien deze 
 voltekend is. Anders de 1e geldprijs. De volgende gezette
 duiven in de uitslag de volgende de prijzen conform de  
 eerder aangegeven prijsverdeling. De winnaar van de   
 auto ontvangt “de auto” dus deze prijs wordt niet in   
 geld uitgekeerd.

14. Het prijzengeld bij voltekening: 1e prijs is de Auto ter 
 waarde van 11.635,- euro, hierna gaan de prijzen af   
 d.m.v. autowieltjes van 1 x 500 euro – 1 x 250 euro en   
 hierna prijzen van 100 euro tot het geld verdeeld is.

15. De prijzen worden uitgereikt op de ZLU sterrenshow   
 2018 op 5 januari 2019.

16. De ZLU stelt een arbiter aan die in geval van een conflict
 bindend advies geeft. Deze wordt vooraf bekendgemaakt.


