
Reglement ‘Mijn Power UP Crew’ 
 
  

1. Algemeen 
1.1 De actie ‘Mijn Power UP crew’ wordt georganiseerd door BETA Opleidingen, de actie 

heeft een looptijd van 5 september 2022 t/m 4 november 2022;  
 

1.2 BETA Opleidingen behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de actie vroegtijdig te 
beëindigen, te onderbreken, te wijzigen of wijzigingen aan te brengen aan dit reglement;  
 

1.3 De winnaar van deze actie is de crew die op 4 november 2022 de meeste punten behaald 
heeft. 
 

1.4 De winnende crew ontvangt een prijs ten gunste van de deelnemers uit deze crew. BETA 
Opleidingen behoudt zich het recht voor om de prijs van de winnaar ten alle tijden zelf in 
te vullen. 
 

1.5 BETA Opleidingen behoudt zich het recht voor een crew uit te sluiten van deelname 
indien er sprake is van fraude of valsspelen. 
 

1.6 BETA Opleidingen de privacy van de deelnemers, er worden geen gegevens gedeeld met 
derden.  

 

2. Samenstelling van de crew 
2.1 Een bij Power UP aangesloten tankstationlocatie kan één of meerdere crews aanmaken 

afhankelijk van het aantal gelinkte Power UP-accounts van het desbetreffende station; 
 

2.2 Een crew moet bestaan uit minimaal drie accounts en maximaal tien accounts; 
 

2.3 Indien een werknemer uit dienst gaat dient deze te worden afgemeld op Power UP. Bij 
eventuele winst wordt de prijs alleen verdeeld over in dienst zijnde deelnemers van de 
desbetreffende crew. 
 
 

3. Puntentelling Power UP 
3.1 Een crew kan punten verdienen doormiddel van het voltooien van activiteiten op Power 

UP. Het aantal te behalen punten kan per activiteit verschillen in verband met 
moeilijkheidsgraad of tijdsduur. De activiteiten met bijbehorende punten zijn te 
raadplegen via www.mijnpowerupcrew.nl/punten-overzicht.php 
 

3.2 BETA Opleidingen behoudt zich het recht voor om activiteiten toe te voegen, te 
schrappen of tussentijds het puntenaantal van een activiteit te wijzigen; 
 
 
 
 

http://www.mijnpowerupcrew.nl/punten-overzicht.php


4. Geldigheid Power UP-activiteiten 
4.1 Power UP-activiteiten zijn twaalf maanden na voltooiing geldig; 

 
4.2 Bij aanvang van deze actie ontvangt een deelnemer op voorhand punten voor 

activiteiten die binnen twaalf maanden zijn behaald; 
 

4.3 Indien tijdens de looptijd van de actie een behaalde activiteit komt te vervallen, worden 
deze punten in mindering gebracht op de totaalscore.  
 

5. Puntentelling challenges 
 
5.1 Een crew kan punten verdienen doormiddel van challenges. Dit zijn activiteiten op 

bijvoorbeeld social media of de actiewebsite; 
 

5.2 BETA Opleidingen behoudt ten alle tijden het recht om challenges te introduceren, te 
publiceren, tussentijds te wijzigen of in te trekken;  
 

5.3 Per challenge bepaalt BETA Opleidingen welke crew de challenge het beste heeft 
uitgevoerd; 
 

5.4 Per challenge zijn er voor de drie beste crews punten te behalen, de te behalen 
puntenaantallen kunnen per challenge verschillen en wordt door BETA Opleidingen 
bepaald.  
 

6. Totaalscore 
6.1 De door crewleden behaalde punten worden bij elkaar opgeteld tot een totaalscore per 

crew. Deze score is zichtbaar via de landingspagina van de actie; 
 

6.2 Om de ongelijkheid tussen grote en kleinere tankstations tegen te gaan wordt de 
totaalscore per crew gedeeld door het aantal deelnemers; 
 

6.3 Tweewekelijks worden de gegevens uit Power UP geüpdatet en worden de totaalscores 
per crew bijgewerkt.  
 

 

 

 

 


