
  

WEDSTRIJDREGLEMENT UA-puzzelreeks 2020 

1. De UA-puzzelreeks 2020 wordt georganiseerd door UA. 
 

2. In de nummers 1 t/m 5 van UA jaargang 2020 wordt een puzzel gepubliceerd. Per puzzel zijn 
diverse prijzen te winnen, deze staan weergegeven bij de puzzel in UA. Uit de vijf puzzels volgt 
één overall-oplossing, die kans geeft op de hoofdprijs. 
 

3. Deelname aan de UA-puzzels is alleen mogelijk voor gediplomeerde apothekersassistenten, 
farmaceutisch consulenten, farmaceutisch managers of farmakundigen (met diploma 
Apothekersassistent) met een UA-account. 
 

4. De apothekersassistent, farmaceutisch consulent, farmaceutisch manager of farmakundige is 
werkzaam in de openbare apotheek, poliklinische apotheek, ziekenhuisapotheek of bij een 
apotheekhoudende huisartspraktijk. 
 

5. Om kans te maken op een van de prijzen dient de deelnemer de volgende stappen te volgen: 
• de puzzel oplossen;  

- de oplossing bestaat uit een woord; 

• de oplossing invullen via www.ua.nl/puzzel2020;  
- hiervoor moet de deelnemer inloggen met zijn/haar eigen account;  
- bij elke puzzel wordt vermeld voor welke datum de oplossing ingediend moet worden; 

• naast de oplossing wordt ook gevraagd naar de volgende gegevens:  
voorletter/voornaam, achternaam, woonplaats, e-mailadres (voor correspondentie met UA), 
naam en plaats van de apotheek waar de deelnemer werkzaam is, adres waar de prijs naar 
toe moet worden gestuurd. 

• Alleen volledig ingevulde aanmeldingen geven recht op deelname. 
• Het insturen van de vijf losse puzzelrondes EN de overall oplossing geeft kans op de 

hoofdprijs. 
 

6. De prijswinnaars en de oplossingen zullen telkens worden vermeld in het eerstvolgende 
nummer van UA. De eindoplossing en winnaar(s) van de hoofdprijs worden vermeld in UA nr. 6 
van 2020 (verschijnt december 2020). 
 

7. De deelnemer geeft toestemming om in het geval dat deze een prijs wint: 
• de naam- en adresgegevens door te geven aan de sponsor die de prijzen verstuurt. De 

gegevens zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt en na gebruik worden 
vernietigd; 

• naam en apotheek te vermelden in het volgende nummer van UA bij de prijswinnaars. 
 

8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 

9. In alle overige zaken waarin dit algemene reglement of de deelname informatie niet voorziet, 
beslist de organisatie UA-puzzelreeks. 
 

10. Werknemers van H&B Multimedia (uitgever van UA) zijn uitgesloten van deelname. 
 

11. Deelnemers verklaren zich bij deelname akkoord met dit reglement. 

http://www.ua.nl/puzzel2020

