
ACTIEVOORWAARDEN 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de LEGO® Wedstrijd (verder 
“Wedstrijd”). Door deelname aan de Wedstrijd accepteer je deze voorwaarden.  
 
De Wedstrijd wordt georganiseerd door BrandDeli, in opdracht van LEGO 
Nederland B.V. te Brasschaat, België. 
 
Artikel 1 – Wedstrijd 
 
1.1 De Wedstrijd loopt van 02 juni 2014 tot en met 29 juni 2014. 

 
1.2 De Wedstrijd vindt plaats op www.nickelodeon.nl/LEGO. 

 
1.3 Je kan meedoen aan de Wedstrijd door de video te bekijken, het juiste 

antwoord te geven, aan te geven waarom je graag wilt winnen en je 
gegevens achter te laten. Je kan zo vaak meedoen als je wilt.  
 

1.4 De deelnemers met het leukste antwoorden op de creatieve vraag 
winnen de prijzen. 

 
Artikel 2 – Prijzen 
 
2.1  Door deel te nemen maak je kans op 1 van de 4 prijzenpakketten twv 

€189,97 vrijblijvende verkoopadviesprijs. Dit pakket bestaat uit 3 
bouwsets van LEGO Chima met productnummers: 70156; 70146; 70143. 

 
Artikel 3 – Wie kan er deelnemen 
 
3.1 Enkel inwoners uit Nederland kunnen deelnemen aan de Wedstrijd. 
 
3.2 Deelnemers onder de 16 jaar moeten eerst goedkeuring van hun 

ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) vragen voordat ze aan de 
Wedstrijd kunnen deelnemen.  

 
3.3 Het personeel van LEGO Nederland B.V. en andere betrokken partijen, 

zoals het personeel van BrandDeli, kunnen niet deelnemen aan deze 
Actie.  
 

Artikel 4 – Kennisgeving van de uitslag 
 
4.1 De winnaars van de Wedstrijd ontvangen voor 9 juli bericht op het 

opgegeven emailaccount of op het opgeven telefoonnummer. 
 



4.2 De winnaars dienen op het bericht te reageren en hun adres door te 
geven om de prijzen thuis gestuurd te krijgen. Als de winnaar niet 
bereikbaar is of niet reageert, vervalt na twee weken het recht op de prijs. 
  

4.3 LEGO Nederland B.V. zorgt ervoor dat de prijzen genoemd in artikel 2 
binnen één maand nadat de Wedstrijdperiode is afgelopen aan de 
winnaars worden toegestuurd.  

 
Artikel 5 – Algemene bepalingen 
 
5.1 Over de uitslag van deze Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
5.2 LEGO Nederland B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen of 

derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor alle uit deze Wedstrijd 
voortvloeiende handelingen. 

 
5.3 LEGO Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden 

tussentijds te wijzigen en/of de Wedstrijd vervroegd te beëindigen in 
welke gevallen er geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan 
worden gemaakt. 

 
5.4 Van alle deelnemers worden de gegevens geregistreerd. Deze gegevens 

zullen uitsluitend en volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
voor deze Wedstrijd worden gebruikt om de winnaar(s) bekend te maken 
en zullen niet worden bewaard en gebruikt voor commerciële doeleinden.  

 
5.5 LEGO Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, 

computer- en/of internetstoringen en is dus niet aansprakelijk voor het 
niet kunnen scoren van punten door eventuele problemen met de 
Wedstrijd. 

 
5.6 Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Wedstrijd 

kunnen schriftelijk gesteld worden per email aan  marketing-

benelux@LEGO.com 
 

5.7 Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele 
geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Wedstrijd 
dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam. 
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