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Speel elke week tijdens de actieperiode het SuperTank EK Spel en maak 
kans op €50,- GRATIS tanken bij SuperTank!   

1. DOWNLOAD DE SUPERTANK APP                                                                                    
Check de AppStore en Google Play Store voor de SuperTank app 

2. KLIK OP DE BUTTON “SUPERTANK EK SPEL”                                                                                
Speel mee en maak per actieweek kans op één van de 30 SuperTank vouchers twv. 
€50,- gratis tanken en 1 van de SuperTank Oranjeboxen twv €75,-.  

3. BEKIJK DE VIDEOVRAAG VAN JAN JOOST VAN GANGELEN                                                                          
Gedurende 13 weken zal Jan Joost van Gangelen iedere week een nieuwe voetbalvraag 
in de SuperTank app stellen van zondag 14 maart 2021 10:00 uur t/m dinsdag 8 juni 
2021 23:00 uur. 

4. BEANTWOORD DE VRAAG IN HET TEKSTKADER                                                                    
Test je voetbalkennis en beantwoord de vragen, je antwoord plaats je in het tekstkader, 
klik daarna op verzenden om je deelname te bevestigen 

5. VOER JE E-MAILADRES IN   
Via het door jou opgegeven e-mailadres ontvang je een bericht van SuperTank als je een 
van de winnaars bent, check ook regelmatig de SuperTank social media kanalen voor al 
het nieuws rondom het SuperTank EK Spel 

6. SCAN JE TANKBON VIA DE APP   
Wil je ook kans maken op een van de 30 SuperTank oranjeboxen, scan dan, gedurende 
de actieperiode, iedere actiemaand (maart, april en mei 2021) 1 tankbon van minimaal 10 
liter brandstof.  
 

Let op! Je maakt alleen kans op een SuperTank Oranjebox, als je tenminste 1 SuperTank 
tankbon binnen de betreffende actiemaand, hebt gescand via de SuperTank app en als je de 
13 voetbalvragen in de SuperTank app hebt beantwoord. 
 
Uiterlijk 5 werkdagen na afloop van elke editie van het SuperTank EK Spel wordt de winnaar 
van de SuperTank voucher twv €50,- GRATIS tanken bekend gemaakt. Tijdens het 
SuperTank EK Spel 2021 is het niet mogelijk meerdere malen een SuperTank voucher twv 
€50,- gratis tanken te winnen, wel kun je nog kans maken op een Oranjebox.  
 
Ben jij 1 van de 30 winnaars van het SuperTank EK Spel, dan nemen wij persoonlijk 
contact met je op. Controleer daarom altijd goed of het deelnameformulier volledig is 
ingevuld zodat wij je zeker kunnen bereiken.  
 
Speel daarnaast de hele SuperTank EK periode mee voor een SuperTank Oranjebox 
 
• Beantwoord alle 13 voetbalvragen van Jan Joost van Gangelen in de SuperTank app 
• Scan, via de SuperTank app, iedere actiemaand een SuperTank tankbon van tenminste 10 

liter brandstof. De scanmodule in de SuperTank app maakt het mogelijk jouw tankbon in de 
SuperTank app te plaatsen en te archiveren. 

• Win een van de 30 SuperTank Oranjeboxen. Speel de hele actieperiode mee, scan je 
tankbonnen, dan maak je kans op een schitterende Oranjebox twv €75,-. 

 
Hoe wordt de winnaar bepaald bij gelijke score? 
Bij gelijke score zal de de notaris mw. mr. Rianne C.M. Smit, middels loting de winnaars 
bepalen. Er wordt dan gekeken naar datum en tijdstip van deelname.  
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Download de SuperTank app en speel iedere SuperTank EK week mee met 
het SuperTank Oranjespel. 

 
Puntensysteem en bepaling winnaar:  
 

• De eerste 30 deelnemers met een correct antwoord (dit gaat op datum- en tijd van 
binnenkomst van het antwoord, getoetst door de notaris mw. mr. Rianne C.M. Smit), 
winnen de prijs van €50,- gratis tanken. 

• Indien je als deelnemer al een van de winnaars bent geweest van de prijs €50,- euro 
GRATIS tanken, dan maak je wel nog kans om winnaar te worden van de SuperTank 
Oranjebox, maar het opnieuw winnen van €50,- gratis brandstof is niet meer mogelijk. 

Apple draagt geen juridische verantwoordelijkheid voor het SuperTank EK Spel 2021 
en Google heeft geen juridische verbondenheid met het SuperTank EK Spel 2021.  
Het SuperTank Oranjespel wordt uitgegeven door BOL Kreditank B.V. 

Download de SuperTank app en speel mee met het SuperTank EK spel!  
 

Q&A  

Hoe werkt het? 

• Speel het SuperTank EK Spel en beantwoord de voetbalvraag voor het einde van 
elke SuperTank actieweek. De actie loopt van zondag 14 maart t/m dinsdag 8 juni 
2021. Je kunt de voetbalvraag beantwoorden van zondag 10:00 uur t/m de volgende 
week zaterdag 23:00 uur. Iedere zondag zal vanaf 10:00 uur de nieuwe voetbalvraag 
van Jan Joost van Gangelen in de SuperTank app beschikbaar zijn! 

Mag ik meerdere keren per account een tankbon invoeren/scannen voor de 
Oranjebox? 
Ja, je mag, gedurende een SuperTank EK Spel actiemaand meerdere SuperTank 
tankbonnen scannen via de app. Zorg ervoor dat, binnen de betreffende actiemaand (maart, 
april en mei 2021), tenminste 1 tankbon van minimaal 10 liter is gescand via de SuperTank 
app. 

Mag ik met meerdere accounts meespelen? 
Nee, er is één inschrijving mogelijk per e-mailadres, meedoen met meerdere e-mailadressen 
is niet toegestaan. 

Hoe kan ik mijn tankbon scannen in de SuperTank app?  
Allereerst dien je de app via de stores (App Store of Google Play) te downloaden. Login met 
je accountgegevens of maak een nieuw account aan. Dan verschijnt in het hoofdmenu van 
de app een button “Scan SuperTank tankbon”, klik hierop en rechtsboven in het scherm staat 
een gele button “scan”. Klik hierop, jouw camera wordt actief en je moet dan het systeem 
toegang geven tot jouw camera, daarna kan je de scan positioneren via de aangegeven 
kaderpunten. Klik dan op doorgaan. Een tankbon-ticket verschijnt dan, controleer dit en 
bevestig door te klikken op versturen. 

Ik heb mijn SuperTank tankbon ingevoerd maar hij wordt niet juist gelezen door het 
systeem. 
Wanneer een tankbon niet op de juiste wijze is opgenomen in het systeem, kun je dit 
handmatig wijzigen. Neem alle gevraagde gegevens over vanaf jouw SuperTank tankbon.  
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Er komt geen tankbon uit de automaat, hoe kan ik nu mijn tankbon scannen? 
Stuur een mail naar ekspel@supertank.nl met alle gegevens met betrekking tot 
tankdatum, station, aantal liters en bedrag. SuperTank mailt je zo spoedig mogelijk 
de tankbon waarna je hem alsnog kunt scannen.  

In mijn tankbonnenoverzicht staat bij het veld ‘Bevestigen’ de status ‘in behandeling’. 
Is dat juist? 
Na het scannen van jouw SuperTank tankbon zal je in het overzicht jouw gescande 
tankbonnen terugvinden. Het veld ‘Bevestigen’ zal allereerst de status ‘in behandeling’ 
vertonen. Na elektronische controle door SuperTank zal de transactie akkoord gegeven 
worden. SuperTank streeft ernaar om de controle van jouw transactie binnen 24 uur 
uitgevoerd te hebben. 

De SuperTank app opent niet op mijn telefoon, kan ik nu wel meespelen? 
Om de app goed te laten functioneren zonder Wifi op een telefoon moet de mobiele data van 
de app aanstaan. Dit kan je controleren bij de instellingen van jouw telefoon.  
Als de SuperTank app niet naar behoren werkt, ontvangen wij graag screenshots van het 
probleem en ontvangen we tevens graag alvast de onderstaande gegevens:  

• Welke smartphone heb je? 
• Welke softwareversie staat er op de smartphone? 
• Welke appversie staat er op de smartphone?  

Mijn vraag staat hier niet tussen? 
Als je vraag niet tussen de bovenstaande vragen staat, kun je een e-mail sturen aan 
ekspel@supertank.nl onder vermelding van SuperTank EK Spel, of vul het contactformulier 
in via https://www.supertankoranjeboven.nl/contact. 
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