ACTIEVOORWAARDEN Lego Hidden Side
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Toepasselijkheid
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op Lego Hidden Side (hierna de Actie).
Door deel te nemen aan de Actie verklaart je je akkoord met deze Actievoorwaarden.
Als je deze Actievoorwaarden niet goed begrijpt, vraag dan een van je ouders of verzorgers je uit
te leggen wat er mee wordt bedoeld.
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Organisatie
Aanbieder van de Actie is LEGO (hierna de Adverteerder). De Actie wordt uitgevoerd door Ad
Alliance B.V., Barend en Van Dorpweg 2, 1217 WP Hilversum (hierna Ad Alliance).
Met deze Actie wordt de Lego Hidden Side gepromoot.
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Meedoen aan de Actie
Je kunt meedoen aan de Actie via www.legohiddenside.nl & www.legohiddenside.be (hierna de
Website).
Je kunt meedoen van 9 maart 2020 t/m 29 maart 2020 (hierna de Actieperiode). Als je na deze
periode meedoet, maak je geen kans meer op het winnen van een prijs.
Je kunt meedoen aan de Actie door de prijsvraag juist te beantwoorden.
Je kunt meerdere keren meedoen aan de Actie, maar je maakt maar één keer kans op een prijs.
Meedoen aan de Actie is gratis. Wel heb je om mee te kunnen doen een internetverbinding nodig.
De kosten hiervan zijn voor jouw eigen rekening.
Deelnemers
Om kans te maken op een prijs moet je:
(i) tenminste 6 jaar oud zijn;
(ii) in Nederland of België wonen;
(iii) de gegevens die we van je vragen volledig en juist invullen;
(iv) toestemming van een van je ouders of verzorgers hebben om mee te doen aan de Actie. Als
je de gegevens van je ouder of verzorger niet doorgeeft, of als je ouder of verzorger je geen
toestemming geeft om mee te doen aan de Actie, kun je niet aan de Actie meedoen en maak je
geen kans op het winnen van een prijs.
Als je vader of moeder bij Ad Alliance, de Adverteerder of de uitgever van de Website werkt, kun
je wel meedoen aan de Actie maar je maakt dan geen kans op het winnen van een prijs.
Als je niet voldoet aan deze Actievoorwaarden kun je geen prijs winnen.
Ad Alliance kan je uitsluiten van deelname, diskwalificeren en/of weigeren als je je gedraagt in
strijd met deze Actievoorwaarden, als je probeert de uitslag van de Actie te beïnvloeden of zelfs
zonder opgave van redenen.
Bepaling en bekendmaking van de winnaars
Uit alle deelnemers met het juiste antwoord worden de winnaars op onpartijdige en aselecte wijze
aangewezen.
Er is 1 trekking. Bij elke trekking worden 2 winnaar(s) aangewezen één in Nederland & één in
België.
Als je een prijs gewonnen hebt, neemt Ad Alliance binnen één week na het einde van de
Actieperiode contact met je op, via het door jou opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. Als
we je niet binnen 24 uur kunnen bereiken, of als je niet binnen 24 uur reageert op het bericht van
Ad Alliance, zal Ad Alliance een nieuwe winnaar aanwijzen op de in artikel 5.1 genoemde manier.
Je hebt dan geen recht meer op de prijs of op iets anders.
Als je gewonnen hebt, kan je naam worden vermeld op www.legohiddenside.nl &
www.legohiddenside.be.
Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd. Dat betekent dat we geen antwoord
geven op vragen over de uitslag van de Actie, zoals op de vraag waarom je geen prijs hebt
gewonnen.
Ad Alliance kan je ouder of verzorger om toestemming vragen voor het ontvangen van een prijs.
Als je ouder of verzorger geen toestemming geeft, zal Ad Alliance een nieuwe winnaar aanwijzen
op de in artikel 5.1 genoemde manier. Je hebt dan geen recht meer op de prijs of op iets anders.
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Te winnen prijs/prijzen
Door mee te doen aan de Actie maak je kans op de volgende prijzen: volledige nieuwe
assortiment van LEGO® Hidden Side™! Het gaat om de volgende producten met
productnummers: 70427, 70428, 70429, 70430, 70431, 70432.
Als een prijs onverwacht niet beschikbaar is, krijg je in plaats daarvan een andere, vervangende
prijs. Je hebt dan geen recht op vergoeding van het verschil in waarde tussen de oorspronkelijke
en de vervangende prijs of een andere vergoeding.
Je hoeft geen kansspelbelasting over de gewonnen prijs te betalen.
Op verzoek van Ad Alliance moet je bij de overhandiging van de prijs je paspoort of identiteitskaart
kunnen laten zien, zodat we kunnen controleren of de prijs aan de juiste persoon wordt
overhandigd.
Als je een prijs hebt gewonnen, kun je die niet aan iemand anders overdragen en niet voor geld
of iets anders inwisselen.
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Foto-/filmopnamen
Als je meedoet aan de Actie kan Ad Alliance je vragen mee te werken aan bijvoorbeeld foto- of
filmopnamen. Je ouder of verzorger zal dan gevraagd worden hiervoor toestemming te geven.
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Jouw gegevens
Je persoonlijke gegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer die je door aan de
Actie mee te doen aan Ad Alliance verstrekt, worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de
Actie, in overeenstemming met de privacy verklaring van Ad Alliance. Deze verklaring is te vinden
op www.adalliance.nl/privacy.
Jij en je ouder/verzorger geven hiervoor uitdrukkelijk toestemming.
Ad Alliance zal je gegevens alleen aan de Adverteerder verstrekken als dat nodig is voor het
verzenden van een gewonnen prijs, of als je duidelijk toestemming hebt gegeven voor het
ontvangen van e-mail (zoals een nieuwsbrief) van de Adverteerder.
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Klachten
Als je een klacht hebt over de Actie kun je die sturen naar:
Ad Alliance B.V.
T.a.v. Projectmanagement en Productie
Barend en Van Dorpweg 2
1217Hilversum
Vermeld duidelijk om welke Actie het gaat en welke klacht je hebt.
Ad Alliance reageert binnen 30 dagen na ontvangst op een klacht.

10. Divers
10.1 Ad Alliance, de Adverteerder en de uitgever van de Website zijn niet aansprakelijk voor schade
in verband met het meedoen aan de Actie. Hieronder valt bijvoorbeeld schade als gevolg van het
niet mee kunnen doen aan de Actie, diskwalificatie, gebreken aan de prijs of als je geen gebruik
kunt maken van een prijs. Alleen in geval van opzet of grove schuld van Ad Alliance, de
Adverteerder en/of de uitgever van de Website, kan deze partij aansprakelijk worden gesteld voor
schade die je hebt geleden in verband met de Actie.
10.2 Ad Alliance heeft het recht de Actie op elk moment te wijzigen, te beëindigen, te verlengen en/of
prijzen te wijzigen.
10.3 Als een bepaling uit deze Actievoorwaarden ongeldig of onverbindend blijkt te zijn, dan wordt
deze bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de
strekking van de ongeldige of onverbindende bepaling.
10.4 Als een bepaling uit deze Actievoorwaarden ongeldig of onverbindend blijkt te zijn, blijven de
overige bepalingen gewoon geldig en verbindend.
10.5 De Actie wordt, voor zover van toepassing, georganiseerd in overeenstemming met de
Gedragscode Promotionele Kansspelen.
10.6 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Ad Alliance, waarbij rekening
wordt gehouden met belangen van alle betrokkenen.
10.7 Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.8 Alle geschillen die uit de Actie en/of deze Actievoorwaarden voortvloeien, zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

