
 

 

Deze actievoorwaarden (“de Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Intertoys LEGO Birthday actie 
(hierna: ‘’de Actie’’). Deze Actie word je aangeboden door Intertoys B.V. (hierna: “Intertoys”) 
gevestigd aan de Van der Madeweg 13, 1114 AM te Amsterdam.  

Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.  

Artikel 1: Actievoorwaarden  

1.1.  Deelname aan de Actie is mogelijk van 29 mei t/m 31 december 2021.   

1.2.  Iedere jarige klant mag GRATIS een LEGO verjaardagskado ophalen in een Intertoys winkel. Er is 
geen aankoop vereist voor deze actie. Deze actie is enkel geldig in fysieke Intertoys winkels en niet 
op Intertoys.nl. 

1.3.   Klanten kunnen het LEGO verjaardagskado binnen 3 dagen voor of na de verjaardag komen 
halen in de winkel. Bij ophalen van het LEGO verjaardagskado is een vorm van legitimatie/bewijs van 
verjaardag vereist. Onder een geldig legitimatie bewijs vallen een Indentiteitsbewijs of een andere 
vorm van identificatie met daarop de naam, geboortedatum en een herkenbare foto van de 
deelnemer.  

1.4.   Een LEGO verjaardagskado bestaat uit 1x LEGO Creator Birthday Clown 30565 en een 
kortingsbon voor de jarige t.w.v. € 5.- te besteden aan LEGO bouwsets 

A. De 5.- kortingsbon is geldig van 1 juni t/m 31 december 2021 bij besteding vanaf  
€ 35.- aan LEGO bouwsets. De korting is geldig op LEGO en LEGO DUPLO 
bouwsets, maar niet in combinatie met andere lopende acties. Ook is deze 
kortingsbon niet stapelbaar.  

1.5.  De actie is geldig binnen de limieten van de beschikbare voorraad. Voor de uitgifte van het LEGO 
verjaardagskado geldt een OP = OP. Intertoys behoudt zich het recht om zonder daar vooraf over te 
communiceren, de uitgifte van de LEGO verjaardagskado’s voor de einddatum van de actie stop te 
zetten indien de voorraad dit niet meer toelaat.  

Artikel 2: Rechten Intertoys  

2.1.  Intertoys behoudt zich het recht voor Deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd 
wordt gehandeld met deze Voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder opgave 
van reden, naar eigen inzicht van Intertoys.  

2.2.  Intertoys is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemers 
niet conform deze 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.  

2.3. 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.  



 

 

2.4. Intertoys is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de 
deelname aan de Actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met 
betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de winnaar. Daarnaast is Intertoys op 
geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het 
gebruik van de prijs, de website genoemd in deze Voorwaarden en/of het downloaden van welke 
componenten dan ook met betrekking tot de Actie.  

Artikel 3: Klachten  

3.1. In geval van een klacht kun je contact opnemen met de klantenservice van Intertoys via 
intertoys.nl/contact.  

Artikel 4: Onderhoud en wijzigingen  

4.1. 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 jegens jou gehouden zijn.  

Artikel 5: Overige bepalingen  

5.1.  Afbeeldingen en beschrijvingen ten aanzien van de Actie dienen ter illustratie. De werkelijke 
weergave kan afwijken.  

5.2.  Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.  

5.3.  Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  

5.4.  Alle geschillen die uit de Actie en/of deze Actievoorwaarden voortvloeien, zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 


