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Prijsvraag Boels is Back, Hoe werkt het…. 

 

Punten: 

De prijsvraag gaat om het behalen van punten. Voor iedere vraag of opdracht 

kunnen er punten verdiend worden.

 

Er zijn 9 manieren om punten te scoren. Boven rechts zie je dat er 9 manieren 

zijn, links (0) is het aantal manieren die jij hebt gedaan/gekozen. 

 

9 Manieren om punten te scoren: 

 

Iedere vraag/opdracht heeft een eigen “button”, klik op de button en de 

vraag/opdracht wordt weergegeven. 
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Vraag 1:

 

Met vraag 1 zijn 6 punten te verdienen (ongeacht of het antwoord goed of fout 

is!) Het gaat om het behalen van punten. Pas als er sprake is van een gelijke 

stand in punten, gaan we kijken wie het antwoord goed heeft. Maak bij de 

bolletjes je keuze. 
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Vraag 2: 

 

Vraag 2 bestaat uit 2 buttons, de groene (belangrijkste van de hele prijsvraag, 

VIRAL SHARE (DELEN)), en de blauwe voor het inschrijven, aanmelden voor de 

prijsvraag. Met deze vraag is keer op keer 8 punten te verdienen! 
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Je kunt jezelf aanmelden door je Voornaam en E-mailadres in te vullen, of je 

kunt je aanmelden met je Facebook of Twitteraccount.

 

De grote puntenpakker bij deze prijsvraag is het delen! Als het aanmelden is 

gebeurd zie je onder de groene “button” jouw persoonlijke link Kopieer deze 

link, en deel deze zo veel mogelijk op alle Sociale Platvormen waar je een 

account hebt. Iedereen die via jouw link aan de prijsvraag gaat deelnemen, 

levert je keer op keer 8 punten op. Later in deze handleiding zie je een 

voorbeeld hoe deze vraag het snelst punten scoort. Je ziet hier direct een 

aantal “Sociale buttons” waarmee je kunt delen, maar kopieer de link in ieder 

geval, want deze kun je keer op keer overal gebruiken, en hij blijft goed voor 

het binnenbrengen van 8 punten. 
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Sociale Media: 

Veel van de vragen/opdrachten hebben betrekking op het liken/volgen/delen 

op Sociale Media. 

Vaak is hier de voorwaarde dat je zelf een account hebt op deze Sociale Media, 

anders ben je niet in de gelegenheid om te liken, volgen, of delen. 

Ook Hamevac is niet op elk Sociaal platvorm aanwezig. Maak gebruik van de 

Sociale platvormen waar je wel een account hebt, en deel hier jouw unieke link 

(vraag 2) zo vaak en zo veel mogelijk, dit zorgt echt voor het scoren van de 

meeste punten. 

 

Gouden Tip: 

Zorg dat je voordat je aan de prijsvraag begint je op je eigen Sociale platvormen 

bent ingelogd, dan kun je ineens overal delen. Volg je Hamevac al (op 

meerdere platvormen) zorg dan voor je aan de prijsvraag begint dat je 

Hamevac even unliked, niet meer volgt, of geen abonnee meer bent. Doe je dit 

niet, kun je met de prijsvraag hier geen punten scoren omdat je ons al volgt. Bij 

de prijsvraag ga je ons vervolgens weer liken, volgen, enz. en krijg je dus ook 

hiervoor gewoon weer punten. 

 

Vraag 3: 
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Vraag 3 is goed voor 5 punten. Klik op de blauwe “button” (volg ons op 

Facebook) en deze brengt je op onze bedrijfspagina:

 

Klik vervolgens op Vind ik leuk van de pagina, en de 5 punten zijn binnen. Zorg 

dat je ingelogd bent (als je een Facebookaccount hebt) 

 

Vraag 4:

 

Vraag 4 is goed voor 5 punten. Klik op de rode “button” (Abonneren) en deze 

brengt je naar ons YouTube kanaal: 
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Abonneer je op ons YouTube kanaal, en de 5 punten zijn binnen. Zorg dat je 

ingelogd bent (als je een YouTube of Google+ account hebt) 

 

Vraag 5: 

 

Vraag 5 is goed voor 5 punten. Klik op de G+1 “button” en plaats een post over 

Hamevac: 
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Na het plaatsen van de post, klik op de link (Hamevac vacuümtechniek BV) en 

ga naar onze Google+ pagina. 
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Voeg ons toe aan je kringen, en de 5 punten zijn binnen. Zorg dat je ingelogd 

bent (als je een Google+ account hebt) 

 

Vraag 6: 

 

Vraag 6 is goed voor 5 punten. Klik op de Volg ons “button” deze brengt je bij 

ons Twitteraccount: 
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Klik vervolgens op Volgen, en de 5 punten zijn binnen. Zorg dat je inlogt (als je 

een Twitteraccount hebt) 

 

Vraag 7: 

 

Vraag 7 is goed voor 6 punten. Klik op de blauwe “button” (Naar LinkedIn) en 

deze brengt je op onze bedrijfspagina: 

 

Klik vervolgens op Volgen van de pagina, en de 6 punten zijn binnen. Zorg dat je 

ingelogd bent (als je een LinkedInaccount hebt) 
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Vraag 8: 

 

Vraag 8 is goed voor 6 punten. Klik op de oranje “button” (Naar website) en 

deze brengt je op onze blogpost “Boels is Back”: 

        

Scrol naar beneden, laat een reactie achter, en scoor 6 punten. 
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Vraag 9: 

 

Als je alle vorige 8 vragen/opdrachten gedaan hebt is dit een bonus van 10 

punten. 

 

 

Hoe kun je zien wat je wel of niet hebt gedaan? 

 

Bij “Your Entries” kun je zien hoeveel van de 9 mogelijkheden je benut hebt. 
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Als je aan het einde van je deelname nog eens op de Continue button klikt zie 

je bij de bovenste buttons welke vragen/opdrachten je niet gedaan hebt. Deze 

blijven zichtbaar. 

Hoe lang duurt de prijsvraag nog, kan ik blijven spelen? 

 

Linksboven kun je zien hoe lang de prijsvraag nog duurt. Als je een keer 

terugkomt om verder te spelen, of je unieke link te kopiëren, kun je rechts 

inloggen. Log wel in op dezelfde manier en dezelfde gegevens van de eerste 

keer. Het systeem weet dan dat jij het bent, en gaat de punten dus optellen. 

Heb je de eerste keer met e-mailgegevens ingelogd, en doe je dit bij terugkeer 

bijv. met je Facebookaccount begin je opnieuw, en tel je dus niet verder op je 

bestaande account. 
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Scoren: 

                                        

Op dit plaatje een stukje van de “achterkant” van de prijsvraag. De eerste 

kolom zijn de Entries (het aantal van de 9 deelname mogelijkheden) De tweede 

kolom het aantal gescoorde punten. En de derde kolom het aantal nieuwe 

deelnemers wat via jouw unieke link is binnengekomen. Dit levert 8 punten per 

keer op.  

Alleen de bovenste haalt er het maximale uit! 

Als alle vragen/opdrachten gedaan zijn, heb je 9 entries en 48 punten. Iedere 

keer als er iemand via jouw unieke link (vraag 2) binnenkomt is dit een extra 

entry en 8 punten. De huidige topscoorder heeft 13 entries (9 + 4 (kolom 3)) 
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Dit betekent 48 + (4x8=32) = 80 punten 

Blijf je deze unieke link plaatsen en delen op Sociale platvormen, blijft dit 

iedere keer met 8 punten toenemen. We hebben ook gezegd dat fanatiek zijn 

het wint van kennis bij deze prijsvraag. Wie het meeste zijn link deelt, heeft 

absoluut de grootste kans op het scoren van punten, maak hier gebruik van. 

 

PAK JIJ DE HOOFDPRIJS VAN € 1.700,00 

 

 

 

VEEL SUCCES!! 

 

http://hamevac.nl/boels-is-back/ 

 

http://hamevac.nl/boels-is-back/

