WEDSTRIJDREGLEMENT ‘LEGO® IN TRAIN WORLD’

Artikel 1: Voorwerp en Organisator
In het kader van zijn samenwerking met LEGO® (van 02/10/2018 tot en met 31/01/2019) organiseert
Train World (Organisator), met vestiging te Prinses Elisabethplein 5, 1030 Schaarbeek, een wedstrijd
tijdens het evenement ‘LEGO® in TRAIN WORLD’. Deze wedstrijd wordt opgesplitst in 2 delen: LEGO
DUPLO en LEGO, naar keuze van de deelnemers.
Artikel 2: Voorwaarden voor deelname
2.1. Alle natuurlijke personen kunnen aan deze wedstrijd deelnemen, uitgezonderd de personen die
deze wedstrijd mee helpen organiseren (de personeelsleden van Train World en van de bedrijven
LEGO® en Amazings - en hun familieleden). Deze wedstrijd is exclusief voorbehouden voor de
betalende bezoekers die naar Train World komen tijdens het evenement LEGO® in Train World.
2.2. De Organisator aanvaardt een deelname per volwassen (meerderjarige) bezoeker. Wie
deelneemt aan de familieactiviteit ‘Het LEGO®-raadsel in Train World’, krijgt een bijkomend
deelnameformulier per deelnemend kind.
2.3. Voor wie het evenement bezoekt als schoolgroep is punt 2.2 eveneens van toepassing. De
Organisator aanvaardt een deelname per begeleidende volwassen bezoeker.
2.4. Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer dit reglement zonder enige
beperking of voorbehoud en ziet af van ieder beroep tegen de beslissingen genomen door het
collectief, zijn partners en de juryleden van deze wedstrijd.
2.5. Iedere deelname die onvolledig is of in een andere dan de in dit reglement voorziene vorm, zal
als nietig worden beschouwd. Indien de deelnemer dit reglement niet naleeft, wordt zijn deelname
ingetrokken.
2.6. Train World behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd te allen tijde te onderbreken, af te
gelasten, op te schorten of uit te stellen of om de modaliteiten ervan te wijzigen zonder dat het
hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Het reglement zal worden bijgewerkt en geüpdatet
wanneer dit noodzakelijk is.
Artikel 3: Verloop van de wedstrijd
Om te kunnen deelnemen, moet elke deelnemer een deelnameformulier invullen tijdens zijn bezoek
aan Train World. Er worden twee observatievragen gesteld, plus een schiftingsvraag.
Elke 2 maanden wordt er een andere schiftingsvraag gesteld. Om geldig te kunnen deelnemen aan
de wedstrijd moet deze schiftingsvraag beantwoord zijn. Wanneer niet aan deze eis is voldaan, zal
de deelname als nietig worden beschouwd.
De deelname wordt pas in aanmerking genomen als de antwoorden op de observatievragen juist
zijn. De winnaars worden geselecteerd op basis van hun antwoord op de schiftingsvraag, volgens
een rangorde van het dichtst bij tot het verst verwijderd van het juiste antwoord. Als er te veel
deelnemers zijn die hetzelfde antwoord geven (in verhouding tot het aantal te verdelen loten),
worden de winnaars bij loting aangewezen.
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Artikel 4: Geldigheidsdatums
Deze wedstrijd start op 2 oktober 2018 om 10.00 uur en eindigt op 31 januari 2019 om 17.00 uur. Hij
vindt plaats op alle openingsdagen van Train World (van dinsdag tot zondag). Deelnames die na deze
uiterste datum ontvangen worden, zullen niet in aanmerking worden genomen.
Deze wedstrijd wordt georganiseerd op maandelijkse basis.
Artikel 5: Prijzen
In totaal worden er 204 prijzen verdeeld. Ze worden hierna opgesomd:
# loten per
maand
DUPLO (2-5)
10874 - Stoomtrein
10875 - Goederentrein
10872 - Treinbrug en -rails
10882 - Treinrails
10597 - Mickey & Minnie Verjaardagsoptocht
10847 - Getallentrein
10859 - Mijn eerste lieveheersbeestje
10863 – Mijn eerste dier-opbergdoos

1
1
2
2
2
2
10
2

LEGO CITY (6-12)
60198 - Vrachttrein
60197 - Passagierstrein
60205 - Treinrails
60238 - Wissels

1
1
4
4

LEGO HARRY POTTER™ (8-14)
75955 – The Hogwarts™ Express

1

LEGO CREATOR (6-12)
31054 - Blauwe trein

10

LEGO CLASSIC (4-99)
10706 - Blauwe creatieve doos
10696 - Creatieve medium opbergdoos

4
2

LEGO MINECRAFT
21130 - De Nether spoorwag

2

Latere wijzigingen aan deze prijzen zijn mogelijk.
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5.1. Modaliteiten voor de toekenning van de prijzen
Elke maand wordt de lijst met winnaars bekendgemaakt op de website van Train World. De winnaars
worden ook per e-mail verwittigd in de maand die volgt op die van hun deelname. De prijs die ze
gewonnen hebben, wordt met de post bezorgd op het adres dat opgegeven werd op het
deelnameformulier.
5.2. De prijs kan niet omgeruild worden, noch omgezet in geld.
5.3. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals hij toegekend werd.
5.4. Train World kan te allen tijde een prijs aanpassen en die vervangen door een gelijkwaardig
alternatief, om productieredenen of inhoudelijke redenen.
Artikel 6: Aansprakelijkheid van Train World
6.1. Train World is niet aansprakelijk voor het niet afleveren van een prijs als de deelnemer bij zijn
deelname onvoldoende, onvolledige of verkeerde contactgegevens heeft opgegeven.
6.2. Train World is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van de post en/of
van de express koeriersdiensten bij het afleveren van een prijs, zoals in geval van vertraging,
schade, staking, verlies of het niet afleveren van een verzendingsbewijs bij een aangetekende
zending. Deze lijst is niet exhaustief.
6.3. Typfouten, drukfouten, spellingsfouten of andere fouten, net als technische problemen
(waaronder de communicatie per e-mail) kunnen niet ingeroepen worden om enige verplichting
in hoofde van Train World op te baseren.
6.4. Train World wijst alle aansprakelijkheid af, wanneer het ertoe verplicht zou worden of het nodig
zou achten de wedstrijd uit te stellen, te onderbreken of te annuleren, of de duur ervan te
beperken.
6.5. Train World kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan de prijs, of als de prijs
niet zou voldoen aan de gecreëerde verwachtingen. Als de prijs voorwerpen met een waarborg
op verbruiksgoederen betreft, dan moet de winnaar dir recht op waarborg rechtstreeks
verhalen bij de fabrikant of de invoerder.
Artikel 7: Persoonlijke gegevens
Door zijn persoonsgegevens op te geven op het deelnameformulier, geeft de deelnemer Train World
uitdrukkelijk de toestemming om die gegevens te verzamelen en te verwerken, om hem te
identificeren en contact met hem op te nemen in het kader van de wedstrijd, overeenkomstig de
modaliteiten beschreven in het privacybeleid van Train World, dat geraadpleegd kan worden op de
website van Train World (http://www.trainworld.be/nl/privacy-cookies).
De persoonsgegevens van de deelnemer kunnen doorgegeven worden aan de natuurlijke personen
of rechtspersonen die mee de wedstrijd organiseren, namelijk LEGO. Die derden handelen als
‘verantwoordelijken voor de verwerking’ bij de uitvoering van deze verwerking of andere
verwerkingen van persoonsgegevens om die persoon te identificeren of contact met hem op te
nemen in het kader van de wedstrijd (bijvoorbeeld om de prijzen op te sturen). Voor bijkomende
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informatie verwijst Train World de deelnemer naar de privacyvoorwaarden van de
medeorganisatoren.
Door zijn deelname, verklaart de deelnemer zich akkoord dat bepaalde van zijn persoonsgegevens
(naam en voornaam) gepubliceerd worden door Train World, o.a. op zijn website, binnen het strikte
kader van de wedstrijd.
De deelnemers kunnen inzage vragen in hun gegevens, onjuiste gegevens verbeteren, of hun
gegevens laten verwijderen uit de database van Train World. Daarnaast hebben de deelnemers ook
het recht hun gegevens te raadplegen en zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking en het
doorgeven ervan, door gewoon een e-mail te sturen naar het volgende adres:
privacy@trainworld.be
De persoonsgegevens worden bijgehouden tot een maand na de wedstrijd. Daarna worden ze
vernietigd, tenzij een wettelijke verplichting Train World verplicht om ze langer bij te houden of de
deelnemer bij het invullen van zijn deelnameformulier te kennen heeft gegeven dat hij op de hoogte
wil worden gehouden van nieuwigheden van Train World. Als er problemen worden vastgesteld bij
het versturen van post, pakjes of andere zaken in het kader van de wedstrijd, dan is het mogelijk dat
Train World de gegevens bijhoudt tot alle geschillen en modaliteiten met betrekking tot de wedstrijd
geregeld zijn.
Train World neemt alle technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens tegen
enige schending te beschermen.

Artikel 8: Raadpleging van het reglement
8.1. Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer alle voorwaarden van het
wedstrijdreglement, bevestigt hij er op voorhand kennis van te hebben genomen, en aanvaardt hij
alle beslissingen die Train World neemt met betrekking tot de wedstrijd. Alles wat gecommuniceerd
wordt over de wedstrijd geldt als punt van het reglement.
8.2. Train World kan te allen tijde het wedstrijdreglement aanpassen.
8.3 Dit reglement wordt op de website van Train World (http://www.trainworld.be) gepubliceerd en
kan, indien gewenst, afgedrukt worden vanop deze site.
Artikel 9: Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing op dit wedstrijdreglement en op de juridische band tussen Train
World en de deelnemer in het kader van de wedstrijd waarop dit reglement van toepassing is.
Alle eventuele geschillen tussen Train World en de deelnemer met betrekking tot de interpretatie,
de uitvoering en de gevolgen van dit wedstrijdreglement, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid
van de rechtbanken van Brussel.
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