Reglement PLAYMOBIL 1.2.3-wedstrijd
Inleiding
Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de
wedstrijd die PLAYMOBIL organiseert om een PLAYMOBIL 1.2.3-speelhoek ter waarde van 2500 euro
te winnen.
Dit wedstrijdreglement is niet van toepassing op andere wedstrijden van PLAYMOBIL. De eventuele
aandacht voor dergelijke wedstrijden van PLAYMOBIL impliceert niet dat het onderhavige
wedstrijdreglement van toepassing wordt. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement
hebben voorrang op andersluidende bepalingen van het algemene wedstrijdreglement.
Artikel 1 – Organisatie
De wedstrijd wordt georganiseerd door:
PLAYMOBIL Belgium N.V.
Blarenberglaan 3A bus 5
2800 Mechelen
Ondernemingsnummer: 0479.562.159
als beheerder van de PLAYMOBIL-website en is toegankelijk via de website www.playmobil123.be
vanaf 25 april 2018.
Artikel 2 – Periode
De wedstrijd vindt plaats van 25 april 2018 t/m 1 juni 2018. Deelnemen aan de wedstrijd kan van 25
april 2018 t/m 25 mei 2018 om 24:00. Deelnames die hierna gebeuren zijn niet geldig en maken geen
kans op het winnen van een prijs.
Artikel 3 – Deelnemers
3.1 Er wordt een selectie van 3500 crèches aangeschreven over heel België. Ze krijgen een
wedstrijdpakket toegestuurd met daarin meer informatie over de wedstrijd, maskertjes en posters
om in te kleuren en een unieke code waarmee ze op www.playmobil123.be hun eigen
wedstrijdpagina kunnen aanmaken.
In principe kan iedere crèche met vestiging in België deelnemen aan de online wedstrijd van
PLAYMOBIL, maar crèches die de mailing niet ontvangen hebben, kunnen zich wel zelf online
inschrijven op de wedstrijdpagina om een wedstrijdpakket aan te vragen. Dit pakket wordt dan per
post nagestuurd, tot zolang de voorraad strekt.
Medewerkers en onderaannemers van PLAYMOBIL en hun directe familieleden tot in de eerste graad
mogen niet deelnemen.
3.2. Eventuele kosten verbonden aan de deelname uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele
vergoeding of bijdrage verschuldigd aan PLAYMOBIL voor de deelname aan een wedstrijd.
3.3. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest
automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.
Artikel 4 – Spelregels
4.1 De wedstrijd vindt plaats op de website www.playmobil123.be. Een selectie van 3500 crèches
in Vlaanderen, Brussel en Wallonië krijgen een wedstrijdpakketje opgestuurd via de post. Door het
materiaal in de doos (grote posters en maskertjes) creatief in te kleuren en hiervan een foto te
plaatsen op hun unieke crèche-pagina op de website www.playmobil123.be nemen ze deel aan de
wedstrijd. De crèche met de meeste stemmen wint een speelhoek ter waarde van 2500 euro. De

crèches kunnen stemmen verzamelen door de actie te delen op Facebook en door ouders,
vrienden en familieleden aan te sporen om te stemmen voor hun crèche.
4.2 Elke crèche kan deelnemen met slechts één pagina. Op deze pagina kunnen wel verschillende
foto’s ge-upload worden. De deelnemers kunnen de stand zien via het leaderboard op de website
www.playmobil123.be.
4.3 Er kan slechts 1 stem uitgebracht worden per mailadres. Het mailadres moet een geldig
mailadres zijn. Fictieve mailadressen of spelerclubs die gemeenschappelijk stemmen ronselen
kunnen meteen worden uitgesloten van de wedstrijd.
4.4. Door deel te nemen aan de wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer
PLAYMOBIL de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd
en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van
PLAYMOBIL en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van
PLAYMOBIL te verwerken in ’audiovisuele producties en deze producties op om het eender welke
technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook
te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. De deelnemer
verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te
beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart PLAYMOBIL tegen
alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een
creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag
zijn en er op geen enkele wijze auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden
in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden
beschikt).
PLAYMOBIL is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en
gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.
Dit kan bijvoorbeeld indien PLAYMOBIL vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet
aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet gepast wordt
bevonden.
Artikel 5 - Winnaar & prijs
5.1 Er zullen 3 wedstrijdwinnaars zijn. Elke winnende crèche ontvangt een ingerichte PLAYMOBIL
1.2.3-speelhoek ter waarde van 2500 euro. De speelhoek wordt ingericht met kleurrijke
muurstickers, een leuke ondergrond die beplakt wordt en 1.2.3-figuurtjes en -accessoires.
5.2 De 3 winnaars zullen worden verkozen op basis van het aantal "likes" op hun unieke pagina. Het
aantal "likes" op de wedstrijdpagina van PLAYMOBIL komt namelijk in aanmerking. M.a.w. de "likes"
verkregen op een gedeelde foto op Facebook of andere kanalen tellen niet mee. In geval van exaequo wordt gekeken naar de crèche die zich als eerste heeft ingeschreven.
5.3 De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. PLAYMOBIL
kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.
5.4 De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder
wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat PLAYMOBIL de
bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.
5.5 PLAYMOBIL houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle
voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of
kwade trouw behoudt PLAYMOBIL zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te

sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden - al dan niet
online - van PLAYMOBIL uit te sluiten. PLAYMOBIL behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om
de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een
schadevergoeding te eisen voor de door PLAYMOBIL geleden schade (inclusief imago-schade).
5.6 De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten.
Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, email
of telefonisch), met PLAYMOBIL of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van
winnaars zijn definitief.
5.7 De winnaars worden door PLAYMOBIL aangeduid en PLAYMOBIL is niet aansprakelijk voor
eventueel nalatig gedrag van zijn medewerkers.
5.8 Alle kosten, die niet uitdrukkelijk als prijs worden geadverteerd, worden door de winnaar en niet
door PLAYMOBIL gedragen.
5.9 Alle winnaars worden persoonlijk en schriftelijk op de hoogte gebracht door PLAYMOBIL. Als de
winnaar niet binnen vier weken na dit schrijven reageert, wordt de prijs verbeurd verklaart en zal
PLAYMOBIL een nieuwe winnaar aanduiden.
Artikel 6 - Uitsluiting
PLAYMOBIL kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze
niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van
bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het
criterium.
Artikel 7 - Overmacht
Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de
wil van PLAYMOBIL de voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de wezenlijke
onderdelen ervan wijzigt, wordt PLAYMOBIL ontlast van iedere verbintenis.
Artikel 8 - Wijziging van de wedstrijd
De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te
wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit
rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden
buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.
Artikel 9 - Persoonsgegevens
9.1 De persoonsgegevens die PLAYMOBIL zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet
meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 11 alinea 2 van dit reglement. De
wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt
nauwlettend nageleefd.
9.2 Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij
eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de
redactionele verantwoordelijkheid van PLAYMOBIL alsook andere online-kanalen van eventuele
medeorganisatoren alsook in geschreven pers. Zij gaan er ook mee akkoord dat PLAYMOBIL hen kan
filmen voor een videoreportage over de wedstrijd.
9.3 Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door
onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke
beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan PLAYMOBIL om melding te maken van hun
identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

Artikel 10 - Eventuele klachten
Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7
werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van
PLAYMOBIL Belgium N.V.Blarenberglaan 3A bus 5, 2800 Mechelen
. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk
ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.
Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt
onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 PLAYMOBIL is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of
ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen of gebruiken van een prijs
en/of deelname aan een wedstrijd.
11.2 PLAYMOBIL is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs
wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.
11.3 PLAYMOBIL is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of
koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies).
Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de
winnaar worden overhandigd, dan is PLAYMOBIL niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet
op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving werd achtergelaten. Ook als
bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan
PLAYMOBIL niet aansprakelijk worden gesteld. Bij onbereikbaarheid kan PLAYMOBIL de gewonnen
prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt
opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste
(bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op
de prijs en kan PLAYMOBIL de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.
11.4 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail
communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege
PLAYMOBIL.
11.5 PLAYMOBIL kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de
prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.
11.6 De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van PLAYMOBIL in dit artikel
doet geen afbreuk aan het feit dat de PLAYMOBIL in alle geval aansprakelijk zal zijn voor
haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet
uitvoering van de voornaamste verplichtingen onder de wedstijd.

Artikel 12 – Mede-organisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de
bepalingen van dit reglement waarin sprake is van PLAYMOBIL te worden gelezen als
verwijzend naar zowel PLAYMOBIL als de mede-organisator(en).
Artikel 13 – Het reglement
Door deel te nemen aan online wedstrijden van PLAYMOBIL aanvaardt de deelnemer volledig dit
wedstrijdreglement en alle beslissingen die PLAYMOBIL in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle
bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
Disclaimer
Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met
Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of PLAYMOBIL op geen enkele wijze verantwoordelijk
stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.

