
MII-route ‘t Rattekot 
Wedstrijdomschrijving + voorwaarden 

Made in Inox nodigt je uit om de krant te lezen en om de spreuken van de smid vormgegeven 
door Xavier Truant te (her)ontdekken bij een aantal van hun klanten. 

Slaag je erin om de spreuken, die door Pol en Marc vrijgegeven worden in ‘smidse’ filmpjes 

(www.madeininox.be/nl/wedstrijd) te verbinden met de 13 tekeningen en las je de krant, dan kan 
je de vragen die je leiden naar de gevraagde uitdrukking in de correct ingevulde 
woordpuzzel,  zonder problemen oplossen.  

Er zijn 2 schiftingsvragen:  

1. Hoelang doet Xavier erover om met zijn mountainbike de uitgestippelde MII-
wedstrijdroute te rijden rekening houdend met het feit dat hij op iedere locatie een selfie 

dient te nemen bij zijn tekening en hiervoor per locatie 5 minuten toegemeten krijgt. Er 
wordt iemand aangesteld om dit te verifiëren. Tijd wordt in minuten weergegeven.  

2. Hoeveel correcte formulieren worden ingediend ? Het antwoord op deze 2de vraag wordt 
enkel ingeroepen bij ex aequo eerste schiftingsvraag. 

Het wedstrijdformulier kan afgehaald worden in Made in Inox of via de link op de website 
(www.madeininox.be/nl/wedstrijd) waar je ook de wedstrijdvoorwaarden terugvindt. 

De wedstrijd loop van 20 september tot 9 november 2019. De spreuken zijn raadpleegbaar 
op de diverse locaties tot en met 8 november. De wedstrijdformulieren worden ten laatste op 
9 november ingediend:  

 Op papier: in of geadresseerd aan Made in Inox Steenvoordestraat 124 8978 Watou 

 Online: marleen.baelde@madeininox.be  Datum mail = bewijs van datum indiening. 

We verwachten volgende gegevens op je wedstrijdformulier: 

1. De uitdrukking van de woordpuzzel 
2. Antwoord op schiftingsvraag 1 

3. Antwoord op schiftingsvraag 2 
4. Jouw persoonlijke gegevens (enkel in te zetten voor de wedstrijd) 

Wie weet word jij wel de winnaar van een stalen deur ter waarde van 1500 €. De winnaar 
wordt persoonlijk verwittigd op 12 november 2019 en krijgt de prijs (symbolisch) overhandigd op 
vrijdagavond 15 november 2019 in Made in Inox. Uiteraard volgt de deur op maat op verder 
afgesproken tijdstip. 

Volg ons ook op facebook.  
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