
Algemene voorwaarden winactie Intertoys en Jantje Beton 

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van 

toepassing op prijsvragen/winacties op de website van www.speelbeweging.nl. Door deelname aan 

de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene 

voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden 

van toepassing verklaard. 

- Deze winactie wordt georganiseerd door Jantje Beton en Intertoys ter promotie van de 

samenwerking tussen beide partijen en de partijen afzonderlijk. 

- De winactie loopt van 11 november 2019 t/m 31 maart 2020. 

- Registreer het unieke bonnummer(s) op de bon via www.speelbeweging.nl en maak per 

bonnummer kans op een waardebon van tien euro, te besteden in een Intertoys-filiaal naar 

keuze.  

- Elk bonnummer is uniek en kan maar 1 keer worden geregistreerd. Je kunt maximaal 1 

waardebon winnen per bonnummer.  

- Er zijn in totaal 225 waardebonnen te vergeven: in de maand november 2019 worden er onder 

de geregistreerde bonnummers 25 winnaars geselecteerd. In de overige vier maanden 

(december 2019, januari, februari en maart 2020) worden per maand 50 winnaars 

geselecteerd. 

- Telkens in iedere eerste week van de nieuwe maand vindt de trekking over de vorige maand 

plaats. 

- De winnaars worden binnen 5 werkdagen per e-mail op de hoogte gebracht van het winnen 

van de prijs op het door hen ter beschikking gestelde e-mailadres. 

- De gewonnen prijs wordt binnen maximaal 8 weken aan de winnaar ter beschikking gesteld 

per e-mail. De prijs wordt uitgereikt door Jantje Beton. 

- Voor deelname aan de winactie is het achterlaten van je correcte en actuele 

contactgegevens verplicht. 

- Er kan maximaal 1 waardebon worden gewonnen door 1 bonnummer. 

- Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs, vervalt de prijs. 

- De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit 

deze winactie voortvloeiende schade 

- Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene 

voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de winactie. 

- Jantje Beton verwerkt je gegevens in verband met je deelname aan de winactie. Deelnemers 

kunnen zich opgeven voor de nieuwsbrief van Jantje Beton en worden gevraagd of zij eenmalig 

gebeld mogen worden. 

- Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor 

deelname aan de prijsvraag/winactie. 

- Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de winactie of anderszins 

ontoelaatbaar gedrag is Jantje Beton gerechtigd om een deelnemer van deelname uit te 

sluiten.  

- Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd. 

- Jantje Beton behoudt zich het recht voor om de winactie zonder opgaaf van redenen 

eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de 

actie zal daarvan mededeling worden gedaan www.speelbeweging.nl. 

- In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Jantje Beton. 

- Voor klachten die verband houden met deze winactie kan je terecht bij de servicedesk van 

Jantje Beton via het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. 
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- Jantje Beton is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit 

de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of 

vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van 

winnaars. 

- Jantje Beton is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die 

voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten 

dan ook met betrekking tot de prijsvraag/winactie. 

- Op deze winactie en de voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Deze winactie georganiseerd door: 

- Jantje Beton, Arthur van Schendelstraat 550 te (3511 MH) Utrecht.  

 


