
REGLEMENT 
Doe mee met de beha-drop – Lingerie Ohlala 
 

- Op het grasveld achter de winkel is een rooster uitgetekend van 96 gelijke vakken (van ca 
2x2m). Op zondag 24 juli 2022 zal een drone met daaraan een beha bevestigd willekeurig 
boven het rooster vliegen. Op een bepaald moment zal – buiten het zicht van de piloot -op 
een klok afgeteld worden, als deze op 0 staat krijgt hij de instructie de beha te laten vallen. 
Timing en plaats worden dus volledig door het lot bepaald. 

 
- De plaats waar de beha valt zal bepalen welk vak winnend is. Er kan maar 1 vak winnen: dit is 

waar het grootste deel van de beha in ligt: in cm uitgedrukt waar de beha het verst binnen 
het vak komt. Als, bv. door de wind, de beha buiten een van de vakken valt, zal het winnende 
vak dat zijn waar een rand van de beha het dichtst bij ligt. 

-  
 

- Wie het juiste vak gekozen heeft wint waardebonnen voor aankoop, geldig bij Lingerie Ohlala 
gedurende 1 jaar t.w.v. €500. Als er meerdere personen dit vak gekozen hebben wordt deze 
waarde verdeeld over het aantal personen dat het juiste vak gekozen heeft. 

 
- Als niemand betreffend vak gekozen heeft, zal de prijs gaan naar de deelnemers die die in 

deze volgorde gekozen hebben: 
1. Bovenliggend vak 
2. Onderliggend vak 
3. Vak links  
4. Vak rechts 

 
- Er kan per mailadres maar een keer deelgenomen worden. Mailadressen die dubbel of meer 

voorkomen komen niet in aanmerking voor de prijs. Er is geen andere verplichting om deel te 
nemen. 

 
- Er kan deelgenomen worden aan de wedstrijd van zodra deze op de website van Lingerie 

Ohlala verschijnt tot zaterdag 23 juli om 18.00u. 
 

- De winnaars zullen bekendgemaakt worden op de wedstrijdpagina op de website van 
Lingerie Ohlala en op onze social media. Dit gebeurt na afsluit van de wedstrijd, uiterlijk op 
maandag 25 juli.  

 
- De winnaar(s) dient/dienen zich voor 31/07 zich te melden via info@lingerie-ohlala.be, 

zoniet vervalt de prijs. Hij/zij moet bereid zijn aanwezig te zijn op een uitreiking op een af te 
spreken moment, voor een foto die via onze social media en eventueel pers kan verspreid 
worden. De naam/namen van de winnaar(s) word(en) evenens bekendgemaakt. 

 
- Indien de winnaar zich niet bekend maakt voor vermelde timing gaat zijn/haar deel naar de 

medewinnaar(s) van hetzelfde vak of indien geen andere deelnemers in dat vak, naar deze 
van een aanleunend vak (zie volgorde hierboven). 
 

- Indien door weersomstandigheden (regen, teveel wind…) de drone niet kan uitvliegen dan 
wordt de vlucht naar een latere datum verschoven. Deze wordt via de sociale media edm 
bekend gemaakt. 
 

Veel succes! 
Lingerie Ohlala 


