
Actievoorwaarden Megableu Bank Attack – winactie  

Art. 1: Organisatie 
Intertoys B.V.,  gevestigd aan de Van der Madeweg 13-15, 1114 AM Amsterdam – Duivendrecht, 
organiseert het spel  “Voltooi level 5 van Bank Attack en win €400 per persoon”. 

Art. 2: Hoe deel te nemen aan het spel? 
Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de groep spelers van 4 personen, niet meer en niet 
minder, een filmpje te maken waarin zij level 5 van het spel Bank Attack foutloos uitspelen. 
Onder foutloos uitspelen wordt het volgende verstaan:  
Zowel de kluis moet gekraakt worden als het volledige bedrag moet gewonnen zijn. 
 
Het filmpje moet geplaatst worden op de persoonlijke Facebook pagina van de deelnemer(s). 
Daarbij moeten zowel (@Intertoys) Intertoys als Megableu (@MEGABLEUinternational) getagd 
worden. 
In het filmpje moeten de handen van de spelers duidelijk zichtbaar zijn. Het spel Bank Attack is 
van Megableu en moet bij Intertoys gekocht zijn in de periode van 1 april t/m 25 oktober 2020. 
De winnaar moet dit kunnen aantonen door middel van een bon- of ordernummer te 
presenteren.  
 
Deze winactie is alleen geldig in Nederland en loopt vanaf 10-10 t/m 25-10 2020. 
 

Art. 3: Prijzen 
De geldprijs van €400 (per persoon, max. 4 personen) zal in cash (lees: contanten) overhandigd 

worden door Megableau. 

Art. 4: Winnaar 
De winnaars zullen worden gekozen door Megableu. De winnaar(s) ontvangen rechtstreeks 
vanuit Megableu bericht. Er wordt contact met de winnaar(s) opgenomen binnen 10 dagen na 
sluitingsdatum. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Zijn een of meerdere 
deelnemers onder de 18 jaar dan dient het contact onderhouden  te worden door de 
ouders/verzorgers van de deelnemer(s) 
 

Art. 5: Wie kan er spelen? 
Alleen inwoners van Nederland kunnen meedoen aan de wedstrijd. Medewerkers van Intertoys 

en Megableu en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.  

Art. 6: Persoonlijke gegevens 
Persoonlijke en/of contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van deze 
actie. Na het versturen van de prijzen worden alle persoonlijke gegevens vernietigd.  

 
Art. 6: Klachten 
In geval van problemen of klachten, kunnen deelnemers een e-mail sturen naar 

klantenservice@intertoys.nl of waar hij/zij het probleem zo goed mogelijk omschrijft. De 

organisator is niet verplicht om op ontvangen e-mails te beantwoorden. 

Art. 7: Algemene bepalingen 
Deelname aan het spel en de aanvaarding van een winst houdt de instemming zonder beperking 

of kwalificatie van deze verordening en van de resultaten in. Elk geschil zal uitsluitend door 

Intertoys geregeld worden. 
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