
   

Naam:……………………………………………………………………………………………………………  

 bedrijf………………………………………………………………afd…………………………………………..  

  

emailadres……………………………………………………………………………………………………  

Ik doe mee als individu/afdeling/bedrijf/familie *doorhalen 

wat niet van toepassing is.  

Ik ga akkoord met het feit dat ik wekelijks de tussenstand van de EK toto ontvang  

Ik voorspel dat de finale van het EK op 11 juli 2021 gaat tussen  

…………………………………………….……………en ……………………………………………………………  

Bonusvragen:  

1. Wie scoort het eerste doelpunt voor Nederland?  

2. Wie ontvangt de eerste gele kaart in het Nederlands team  

3. Welke plek eindigt Nederland uiteindelijk  

  

Dit formulier downloaden en ingevuld versturen naar DB@MEERBUSINESS.NL  

Of naar:  

MeerBusiness Duin & Bollenstreek  

Hooge Werf 28  

2181ET Hillegom  

  

  



HET DEELNAMEFORMULIER DIENT INGELEVERD TE ZIJN VÓÓR 10 juni 2021 VIA 

DB@MEERBUSINESS.NL UITERSTE INLEVERDATUM PER POST  11 JUNI 00.00 uur  

   

De Puntentelling  

het voorspellen van de landen in de finalewedstrijden  

20 punten voor het goed voorspellen van de winnaar van het Europees kampioenschap 2021  

10 punten voor elk goed voorspelde land in de finale (het land hoeft niet op de juiste positie te staan) 

1 punten voor elk goed voorspelde land in de halve finales (het land hoeft niet op de juiste positie te 

staan)  

1 punten voor elk goed voorspelde land in de kwart finales (het land hoeft niet op de juiste positie te 

staan)  

1 punten voor elk goed voorspelde land in de achtste finales (het land hoeft niet op de juiste positie 

te staan)  

-heeft men het land niet op de juiste positie voorspeld maar heeft het wel de betreffende finaleronde 

behaald dan ontvangt men alsnog het volledig aantal punten voor het juist voorspellen van het land. -

het is niet toegestaan om een land meerdere keren te voospellen in één finaleronde  



-punten voor het goed voorspellen van een land in de finaleronde worden pas meegeteld op het 

moment dat de uitslag van de betreffende wedstrijd bekend is of als het voorspelde land zijn wedstrijd 

heeft gespeeld  

Het voospellen van de toto  

5 punten voor het goed voorspellen van de toto (winst/verlies/gelijkspel).  

Het voospellen van de uitslag  

5 punten voor het goed voorspellen van het aantal gescoorde doelpunten per spelend team, mits de 

TOTO juist is voorspeld. Andere uitslag, dan geen punten!  

Bonuspunten  

5 bonuspunten voor iedere finalewedstrijd waarbij beide landen op de juiste positie zijn voorspeld  

De regels  

HET DEELNAMEFORMULIER DIENT INGELEVERD TE ZIJN VÓÓR 10 juni 2021 VIA  

DB@MEERBUSINESS.NL UITERSTE INLEVERDATUM PER POST  11 JUNI 00.00 uur  

  

-Bij de pool is deelname gratis en is dus geen inleg verplicht om mee te spelen  

-Het is toegestaan om per persoon max. 3 formulieren in te vullen  

-Na de start van de openingsceremonie is het niet meer mogelijk om voorspellingen aan te passen. -

Het is niet mogelijk om uitslagen te voorspellen waarin een land meer dan 9 doelpunten scoort. 

Wanneer een land meer dan 9 doelpunten scoort wordt het aantal van 9 genoteerd.  

-In de finalewedstrijd wordt de uitslag aangehouden die bereikt is na het verstrijken van de reguliere 

speeltijd inclusief blessuretijd. Een gelijkspel is dus in de finalewedstrijden mogelijk. -in gevallen 

waarin het reglement niet in voorziet , beslist de wedstrijdleiding.  

-Door het inleveren van het deelnameformulier gaat u akkoord met dit wedstrijdreglement.  

Weet dat eeuwige roem belangrijker is dan prijzen te winnen. Dit ter voorkoming van evt. 

kansspelbelasting. MeerBusiness doet dit om even de zorgen van corona te vergeten en wat 

positiviteit ehhhh een glimlach te brengen.  


