
 

 

 

 

 

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR 
DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID 
VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN. 
 
Actievoorwaarden 
Deze actievoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het deelnemen aan de actie 
‘Meimaand is Star Wars-maand’ (hierna: ‘de wedstrijd’). Deze wedstrijd wordt aangeboden door 
Intertoys BV (KVK-nummer: 74152513, BTW-nummer: NL859790290B01), gevestigd aan de Van der 
Madeweg 13, 1114 AM Amsterdam 
 
 
Artikel 1: Voorwaarden voor deelname 
Bij aankoop van minimaal 15 euro aan Star Wars-producten in de Intertoys winkel of in de online 
webwinkel ontvangt de deelnemer een Star Wars-wedstrijdkaart met een unieke code. Deelnemen kan 
uitsluitend via de wedstrijdpagina intertoys.nl/star-wars-winactie door de code in te vullen en 
vervolgens op onderstaande kennisvraag te antwoorden: 
Wat is de kleur van het personage ‘Yoda’ uit de Star Wars-saga? 

a) Blauw 
b) Rood 
c) Groen 

 
Om zijn/haar deelname te vervolledigen dient de deelnemer tot slot zijn/haar gegevens volledig in te 
vullen. De gegevens bestaan uit: naam, leeftijden e-mailadres.  Hij/zij krijgt vervolgens onmiddellijk de 
mogelijkheid om een prijs te selecteren uit de 12 verschillende prijzenpakketten die zijn/haar wens te 
winnen. 
 
Begindatum van de wedstrijd: 02/05/2020 
Sluitingsdatum van de wedstrijd: 07/06/2020, om 00:00 uur 
Deelnemers kunnen hun code op de website ingeven tot en met 21/06/2020, 00:00 uur 
 
Deelnamevereisten: deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn om te kunnen deelnemen. De wedstrijd 
staat open voor iedere inwoner van Nederland na aankoop van minimaal 10 euro aan Star Wars-product 
bij Intertoys. Per gezin kan slechts 1 prijs gewonnen worden. Deelname aan de Actie houdt acceptatie 
van deze Voorwaarden in. De deelnemer garandeert dat de door hem/haar 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. 
 
Er kan per persoon maximaal 1 keer deelgenomen worden. 
 
Artikel 2 – Prijzen + leveringen 
Prijzen: 15 deelnemers aan de wedstrijd maken kans op een Star Wars-prijzenpakket met een minimale 
waarde van €40 en een maximale waarde van ongeveer €180. Hieronder kan een overzicht en 
omschrijving gevonden worden van de te winnen prijzen: 

https://www.blauw-gras.com/nl/intertoys/


- Prijzenpakket 1: Lego Star Wars- boekenpakket met een waarde van ongeveer €150 
- Prijzenpakket 2: Star Wars- boekenpakket voor volwassenen met een waarde van ongeveer 

€100 
- Prijzenpakket 3: Star Wars-boekenpakket voor kinderen met een waard van ongeveer €100 
- Prijzenpakker 4: Pakket met 2 grote en 3 kleine Star Wars-knuffels ter waarde van ongeveer 

€100 
- Prijzenpakket 5: Giant Talking Chewie Plush met een waarde van €180 
- Prijzenpakket 6: Star Wars Funko-pakket staande uit 6 Funko poppen met een waarde van 

ongeveer €80 
- Prijzenpakket 7: Star Wars Funko-pakket bestaande uit 6 Funko poppen met een waarde van 

ongeveer €80 
- Prijzenpakket 8: Lego Star Wars-pakket (bestaande uit volgende items: 75249, 75264 & 75266) 

met een waarde van €80 
- Prijzenpakket 9: Lego Star Wars-pakket (bestaande uit volgende items: 75249, 75264 & 75266) 

met een waarde van €80 
- Prijzenpakket 10: Star Wars Jedi Fallen Order game (Play Station) met een waarde van €40 
- Prijzenpakket 11: Star Wars Jedi Fallen Order game (Xbox) met een waarde van €40 
- Prijzenpakket 12: Star Wars dvd-pakket met een waarde van ongeveer €110 
- Prijzenpakket 13: Lego Star Wars Millennium Falcon (75257) met een waarde van ongeveer 

€153 
- Prijzenpakket 14: Star Wars Sphero BB-9 E Droid met een waarde van ongeveer €120  
- Prijzenpakket 15: Star Wars-verkleedpakket met Darth Vader verkleedpakje, Storm Trooper 

verkleedpakje en een Hasbro Scream Saber met een waarde van ongeveer €100 
 

De prijzen kunnen niet betwist worden, zijn niet inwisselbaar voor een andere prijs of geldwaarde en 
kunnen niet geheel of gedeeltelijk terugbetaald of te koop aangeboden worden.  
Intertoys behoudt zich het recht de prijs te vervangen door een prijs met dezelfde waarde en 
eigenschappen indien de omstandigheden hen hiertoe noodzaken. In dit geval kunnen de winnaars geen 
aanspraak maken op compensatie. 
 
Selectie van de winnaar: Uitsluitend indien de deelname middels de in artikel 1. omschreven wijze werd 
uitgevoerd, maakt de deelnemer kans op het winnen van een Prijs. Uit de goede ingezonden 
antwoorden worden 15 winnaars geselecteerd. Winnaars worden at random geselecteerd uit de 
deelnames die volledig zijn op basis van bovenstaande voorwaarden voor deelname. 
 
Prijsafhandeling: De winnaar wordt binnen 10 werkdagen na sluitingsdatum van de actie via een 
persoonlijk mailtje geïnformeerd. De prijzen worden dan binnen twee weken verstuurd. 
 
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. 
Intertoys is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemers.  

 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
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. Voor het 
uitreiken van de Prijs kunnen wij er ons beroepen dat de uitgekozen winnaar kan aantonen dat men in 
bezit is van een van de winnende codes. 
 
 
 



Artikel 3 – Wie kan er deelnemen  
3.1 Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van (kinderen van) personeel van 
Intertoys en met haar verbonden vennootschappen en iedereen die betrokken was, zoals The Walt 
Disney Company Benelux, evenals hun familieleden tot in de derde graad. 
 
3.2 Minderjarige deelnemers moeten eerst toestemming hebben van hun ouder(s)/ wettelijke 
vertegenwoordiger(s) voordat ze aan de Wedstrijd kunnen deelnemen. Intertoys behoudt zich het recht 
om winnaars te weigeren die geen toestemming van hun ouders hebben.  
 
3.3 De ouder(s)/ wettelijke vertegenwoordiger(s) van de deelnemers geven toestemming om hun 
identiteit, woonplaats en de niet-betrokkenheid bij de Wedstrijd te verifiëren. Elke indicatie van een 
valse identiteit, een vals e-mailadres leidt tot uitsluiting uit de wedstrijd.  
 
3.4 Elke deelname moet eerlijk verlopen. Het is ten strengste verboden om op welke manier ook te 
trachten om het mechanisme van de Wedstrijd te beïnvloeden of te veranderen, teneinde de resultaten 
te wijzigen. Het is ten strengste verboden om met meerdere e-mailadressen aan de Wedstrijd deel te 
nemen, of onder een andere naam deel te nemen.  
 
3.5 Elke onvolledige of onjuiste inschrijving of een inschrijving met een onbestaand, foutief of tijdelijk 
e-mailadres zal verwijderd worden en de deelnemer wordt uitgesloten van verdere deelname. 
 
Artikel 4 – Kennisgeving van de resultaten  
4.1 De winnaars worden tussen 22/06/2020 en 30/06/2020 op de hoogte gebracht per e-mailadres zoals 
ingevuld op het wedstrijdformulier. Intertoys behoudt zich het recht om de volgende winnaar in de rij 
te kiezen, indien de huidige winnaar niet binnen de termijn van 2 werkdagen reageerde. Zijn recht op 
de prijs vervalt en wordt ook niet gecompenseerd. Indien de winnaar een verkeerde naam, 
telefoonnummer, e-mailadres of adres heeft meegedeeld, behoudt INTERTOYS zich het recht om naar 
de volgende deelnemer over te gaan. 
 
 
Artikel 5 – Algemeen  
5.1 Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de deelnemers het volledige wedstrijdreglement. 
Dit reglement wordt integraal ter beschikking gesteld aan de deelnemers van de wedstrijd via de 
website intertoys.nl/star-wars-winactie. 
 
5.2 Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, 
foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.  
 
5.3 De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de 
deelnemer, zodat Intertoys de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de 
wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van Intertoys. 
 
5.4 Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de 
wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle 
bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen 
vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.  
 
5.5 Eventuele vragen, klachten en/of opmerkingen rond deze Wedstrijd die geen betrekking hebben op 
de uitslag van de Wedstrijd, kunnen schriftelijk worden ingediend op het volgende e-mailadres: 
klantenservice@intertoys.nl 
 



5.6 De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. 
wedstrijd en organisatoren.  
 
5.7 Intertoys kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere 
reden die buiten de wil van Intertoys ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de 
wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.  
 
5.8 Intertoys kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten 
(overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan 
worden deelgenomen.  
 
5.9 In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Intertoys zich uitdrukkelijk het recht voor de 
betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden 
georganiseerd door Intertoys. 


