
 
 

 
 
 
 
 
 
UTRECHT VIERT VREDE MET EEN PRIJZENOORLOG 
Toegangskaarten, wijn- en bierpakketten, dinercheques, hotelovernachtingen en meer 
 
De Vrede van Utrecht deelt uit! Van april tot en met september 2013 kunnen er grote en 
kleine prijzen gewonnen worden met de Vrede van Utrecht-prijzenoorlog: toegangskaarten 
voor festivals, voorstellingen en tentoonstellingen, wijn- en bierpakketten, boeken en 
vredesarrangementen. De Vrede van Utrecht betrekt de Utrechtse ondernemers graag bij de 
viering van het 300-jarig jubileum, een groot aantal ondernemers heeft al mooie en 
bijzondere prijzen beschikbaar gesteld. Iedere twee weken wordt er een trekking verricht, de 
volgende trekking is 4 juli aanstaande. Met nog 6 trekkingen te gaan, heeft de Vrede van 
Utrecht nog ruim 200 mooie prijzen weg te geven. 
 
Prijzenkast 
De prijzenkast voor de volgende trekking is goed gevuld, maak bij de trekking op 4 juli kans 
op onder meer: 
 

- De Zilveren Vrede van Utrecht-Vijfje Kleurset: Zes gekleurde munten in Zilver Prood, 
de kleuren beelden de vlaggen en wapens van de zes belangrijkste deelnemende 
landen uit. Niet meer in de winkel verkrijgbaar, een echt collector’s item met een 
oplage van slechts 1.000 stuks.  

- Mary K hotelovernachting: Overnacht met 2 personen in het Kunsthotel gevestigd in 
een oud herenhuis aan Oudegracht, in de binnenstad van Utrecht. 

- Het ‘Domglas’: speciaal uitgebracht ter gelegenheid van 300 jaar Vrede van Utrecht 
door MOBACH en Willem Noyons. De Domtoren is al meer dan zeshonderd jaar hét 
symbool vande stad Utrecht en getuige geweest van Oorlog en Vrede. Elk glas is 
genummerd en gesigneerd.  

- 1 x 2 vrijkaarten voor Cross Culture. 
 
In september wordt onder alle deelnemers dé hoofdprijs verloot: het Vrede van Utrecht-
horloge. Van dit bijzondere uurwerk zijn slechts 25 exemplaren gemaakt. Kijk op 
www.vredevanutrecht2013.nl/prijzenoorlog in onze prijzenkast en voor een overzicht van de 
deelnemende winkels en horeca. 
  
Win de oorlog met Vouchers of de Vrede van Utrecht-App 
Er zijn drie manieren om mee te dingen naar deze prijzen: (1) via het insturen van een 
voucher en (2) door een 'button te claimen' met de Vrede van Utrecht-app, (3) door een 
persoonlijk profiel aan te maken. 
 

1) Bij deelnemende winkels en horecagelegenheden aan de Prijzenoorlog ontvang je bij 
aankoop een voucher. Door de voucher ingevuld terug te sturen naar het 
antwoordnummer van Vrede van Utrecht maak je kans op één van de vele prijzen.  

 
2) Met de Vrede van Utrecht-App is het mogelijk om mee te dingen naar prijzen als je op 

een Vrede van Utrecht-evenement aanwezig bent. Dus download de Vrede2013-app in 
App Store en/of Google Play, ga naar een evenement en 'check in'. Je claimt daarmee 
een button en maakt zo kans op een van de onderstaande prijzen. Ook geeft de Vrede 
van Utrecht-App in één oogopslag een overzicht van alle activiteiten en kun je je eigen 
programma samenstellen.  
 

http://www.vredevanutrecht2013.nl/prijzenoorlog


3) Persoonlijk profiel aanmaken: Mensen die via www.vredevanutrecht2013.nl ‘meld je 
aan’ een persoonlijke agenda samenstellen, door middel van het selecteren van hun 
favoriete evenementen, dingen direct mee naar prijzen uit de Prijzenoorlog. Daarbij 
ontvangen zij interessante updates en aanbiedingen, toegesneden op hun interesses. 

 
 

 
 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Mara Hoogveld via 
030-2393899/06-18467841 of marahoogveld@vredevanutrecht.nl. 
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