Actievoorwaarden
Versie: 2.0 / 14 september 2018
Deze actievoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het deelnemen aan de actie
“Win je Verlanglijstje” (hierna: ‘’de Actie’’). Deze Actie wordt je aangeboden door Intertoys Holland
BV. Intertoys is gevestigd aan de Hessenbergweg 8, 1101 BT te Amsterdam Zuidoost.
Je kunt deelnemen via www.intertoys.nl/verlanglijstje (hierna: “de Website”). Door deelname aan de
Actie maak je kans op het winnen van de prijzen op je verlanglijstje volgens artikel 3 van de
Voorwaarden.
Deze Voorwaarden zijn ook beschikbaar in de vorm van een PDF bestand op de landingspagina zodat
je deze makkelijker kunt opslaan en printen.
Artikel 1: Voorwaarden voor deelname
1.1. Personen jonger dan 18 jaar mogen alleen met toestemming van hun ouders deelnemen aan de
Actie en persoonsgegevens achterlaten.
1.2. Je kunt deelnemen aan de Actie door je verlanglijstje online of in de winkel in te vullen.
1.3. Deelname aan de Actie is gratis.
1.4. Je garandeert dat de door jou opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de deelnameprocedure
correct, naar waarheid, up-to-date en volledig zijn. Voorgaande is nodig om eventuele prijswinnaars
de Prijs(informatie) te kunnen toesturen.
1.5. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van Intertoys alsmede een ieder die op
enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie.
1.6. Je kunt maximaal 1 keer winnen.
1.7. Je kunt deelnemen aan de Actie vanaf maandag 8 oktober tot en met zondag 25 november 2018.
Daarna kun je geen kans meer maken op een Prijs.
Artikel 2: Bepalen van de winnaar(s)
2.1. Uitsluitend indien je deelneemt middels de in artikel 1.2. omschreven wijze, maak je kans op het
winnen van een Prijs.
2.2. Per loting worden 3 deelnemers geselecteerd die een filmpje in moeten sturen. BrandDeli zal
hierover contact opnemen met de geselecteerde deelnemers. De leukste inzendingen winnen
uiteindelijk hun verlanglijstje. In totaal zijn er 8 prijswinnaars.
2.3. De eerste loting vindt plaats in week 42 2018, de laatste loting vindt uiterlijk plaats in week 48
2018. In totaal zijn er 8 trekkingen.
2.4. De prijswinnaars krijgen bericht van Intertoys of BrandDeli.
2.5. De deelnemers van de Actie verklaren akkoord te zijn en mee te werken aan eventuele
promotionele activiteiten van Intertoys in verband met de Actie voor zover dit in redelijkheid
verlangd mag worden. Filmpjes van de prijsuitreiking mogen door Intertoys worden gebruikt om op
Nickelodeon uitgezonden te worden. Intertoys is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de
deelnemers.

2.6. De Prijs is niet in te wisselen voor geld en kan niet geruild worden in één van de Intertoys
winkels.
2.7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
2.8. Indien de Prijs wordt uitgereikt aan iemand die de Prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te
doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.
2.9. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar,
inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet tijdige
aanvaarding van de prijs op een nader door Intertoys te bepalen locatie en tijdstip of de aan de Actie
verbonden voorwaarden zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Intertoys gerechtigd een
andere winnaar te selecteren of de prijs niet uit te keren.
2.10. De prijs wordt toegekend in de staat waarin deze zich bevindt. Intertoys is niet
verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele
schade bij levering (verzending) van de prijs.
2.11. Intertoys is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers
niet conform de Voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op
frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze
beïnvloeden.
Artikel 3: De Prijzen
3.1.

De prijzen bestaan uit:

De artikelen die de winnaar op het verlanglijstje heeft aangeduid. Dit zijn maximaal 10 artikelen met
een totale waarde van maximaal € 449,-.
3.2. Er kan maximaal 1 aantal per product op het verlanglijstje gezet worden.
3.3. De totale waarde van het prijzenpakket is afhankelijk van de artikelen die zijn aangegeven op het
verlanglijstje.
3.4. De prijs zal worden uitgekeerd voor zover de producten op het verlanglijstje voorradig zijn.
Indien het product niet voorradig is op moment van uitkeren van de prijs, wordt het product niet
nageleverd.
Artikel 4 - Rechten Intertoys Holland BV.
4.1. Intertoys behoudt zich het recht voor deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd
wordt gehandeld met deze Voorwaarden of enige andere van toepassing zijnde bepaling.
4.2. Intertoys behoudt zich het recht voor om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder
opgaaf van redenen de deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren.
4.3. Intertoys behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder
voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Prijzen
die kunnen worden verkregen te wijzigen indien het vasthouden aan de oorspronkelijke
voorwaarden en Prijzen in alle redelijkheid niet van Intertoys verlangd kan worden.
Artikel 5: Persoonsgegevens
5.1. Intertoys respecteert de privacy van deelnemers aan de Actie. Intertoys zal er zorg voor dragen
dat alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt in overeenstemming met de Algemene

Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. Door deel te nemen aan de Actie geeft de
deelnemer Intertoys toestemming om alle gegevens te verzamelen die Intertoys noodzakelijk acht
voor de organisatie van de Actie en het leveren en uitreiken van de prijzen.
5.2. Je gegevens kunnen verder door Intertoys worden ingezet voor servicegerichte- en/of
commerciële doeleinden, maar worden niet doorverkocht aan derde partijen.
5.3 De deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn van de inzameling en
verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. Op
onze website kun je in onze privacy verklaring meer informatie lezen over hoe Intertoys omgaat met
persoonsgegevens.
Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen
6.1. Intertoys behoudt zich het recht voor de Website of onderdelen van de Website tijdelijk buiten
gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website en haar
servers. Intertoys zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Website nimmer tot enige
schade gehouden zijn.
Artikel 7. Klachten
7.1. Klachten over de Actie kunnen kenbaar gemaakt worden aan Intertoys door contact op te nemen
via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
Artikel 8. Overige bepalingen
8.1. Afbeeldingen en beschrijvingen ten aanzien van de Actie dienen ter illustratie. De werkelijke
weergave kan afwijken.
8.2. De genoemde prijzen zijn voor de winnaars belastingvrij.
8.3. Intertoys handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
8.4. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.
8.5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
8.6. Alle geschillen die uit de Actie en/of Actievoorwaarden voortvloeien zullen worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Artikel 9. Contact
Intertoys Holland BV
Hessenbergweg 8,
1101 BT te Amsterdam Zuidoost
Tel: 088-0599050, op werkdagen van 9:00-17:00 uur
E-mail: webshop@intertoys.nl

