GAME RULES *Cadeaubonnen wedstrijd
beschikbaar op de Facebook Fan Page van Maxi Toys website en de url
https://www.maxitoys.fr/jeu , https://www.maxitoys.be/be_fr/jeu , https://www.maxitoys.lu/jeu
en https://www.maxitoys.ch/jeu, https://www.maxitoys.be/nl/jeu.
ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF
De vennootschap Maxi Toys France (hierna "de Organiserende Vennootschap"), een
naamloze vennootschap met een raad van bestuur met een kapitaal van 26.439.252 euro,
gevestigd te Kingersheim, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van
Kingersheim onder het nummer 39237724800068, organiseert van 23 maart tot en met 24
mei 2020 een gratis spel zonder aankoopverplichting op de Facebook-fanpagina van Maxi
Toys France https://www.facebook.com/MaxiToys.fr en op de url's
https://www.maxitoys.fr/jeu/ https://www.maxitoys.be/be_fr/jeu https://www.maxitoys.lu/jeu
en https://www.maxitoys.ch/jeu https://www.maxitoys.be/nl/jeu (hierna "het Spel" genoemd).
De voorwaarden voor deelname aan het Spel en de voorwaarden voor het aanwijzen van
winnaars worden beschreven in dit reglement (hierna "de Regels").
ARTIKEL 2 - WERKINGSDATUM
De wedstrijd loopt van 23 maart tot en met 24 mei 2020.
ARTIKEL 3 - DEELNEMERS
Het spel staat open voor alle personen uit Europees Frankrijk, België, Zwitserland en
Luxemburg, met uitzondering van de personeelsleden van het bedrijf Maxi Toys en hun
naaste familieleden (ouders, broers en zussen of andere personen die in hetzelfde
huishouden wonen) van ten minste 13 jaar oud.
Elke deelname aan dit spel moet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van dit reglement.
De deelname is strikt nominatief en de deelnemer mag in geen geval onder meerdere
aliassen spelen, met meerdere e-mailadressen, ongeacht het aantal e-mailadressen
waarover hij beschikt of namens andere deelnemers.
Deelname die niet voldoet aan de hierboven beschreven kenmerken wordt niet in
aanmerking genomen. Deelnemers stemmen in met alle controles met betrekking tot hun
identiteit, leeftijd, postadres of de waarheidsgetrouwheid en eerlijkheid van hun inzending.
Elke valse verklaring, elke valse identiteit of elk vals adres leidt tot de onmiddellijke
uitschakeling van de deelnemer.
ARTIKEL 4 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Deelname aan dit spel is gratis en zonder aankoopverplichting tijdens de wedstrijdperiode
van 23 maart tot en met 24 mei 2020.
Het Spel is toegankelijk op de fanpagina van Maxi Toys France
https://www.facebook.com/MaxiToys.fr en op de url's https://www.maxitoys.fr/jeu/
https://www.maxitoys.be/be_fr/jeu https://www.maxitoys.lu/jeu https://www.maxitoys.ch/jeu
en https://www.maxitoys.be/nl/jeu.

Om deel te nemen aan het spel moet de deelnemer :
- Ga naar https://www.facebook.com/MaxiToys.fr en naar de url's
https://www.maxitoys.fr/jeu/ https://www.maxitoys.be/be_fr/jeu https://www.maxitoys.lu/jeu
en https://www.maxitoys.ch/jeu en https://www.maxitoys.be/nl/jeu.
- Klik op het tabblad "Wedstrijd" en vervolgens op het pictogram "Cadeaukaartwedstrijd".
- Vul het registratieformulier voor de operatie in door de volgende verplichte velden in te
vullen die met een sterretje zijn gemarkeerd:
Beleefdheid*
Naam*
Voornaam*
Telefoon*
E-mail*
Land*
Postcode*
Ik accepteer de regels* (selectievakje)
De deelnemer heeft dan de mogelijkheid om te klikken op de knop "Spelen en ik accepteer
om Maxi Toys informatie te ontvangen" of op de knop "Ik speel en ik accepteer niet om Maxi
Toys informatie te ontvangen".
Dan wordt de deelnemer uitgenodigd om zoveel mogelijk sterren te vangen en de kegels te
ontwijken door met de muis op Max te springen.
Als het hem lukt, krijgt de deelnemer toegang tot een nieuwe formulierpagina die hij of zij
moet invullen door de volgende verplichte velden met een sterretje in te vullen:
Welke kleur is Max's strikje **
Hoeveel kinderen heeft u*
Als de deelnemer kinderen heeft, wordt hij uitgenodigd om een derde formulier in te vullen
door de volgende verplichte velden in te vullen, gemarkeerd met een sterretje, voor elk van
zijn kinderen:
Voornaam*
Meisje of jongen? *
Geboortedatum*
De deelnemer wordt eindelijk uitgenodigd om het spel te delen met zijn vrienden op
Facebook. Dit vermenigvuldigt zijn kansen om te winnen.
1 geregistreerde vriend = 2 kansen om te winnen
3 geregistreerde vrienden = 4 kansen om te winnen
5 geregistreerde vrienden = 6 kansen om te winnen
ARTIKEL 5 - KAVELS EN TOEWIJZING VAN KAVELS
De prijzen van het Spel worden in het spel gebracht en door middel van loting aan de
winnaars van de betreffende operatie toegekend.
10 winnaars: elke winnaar ontvangt een cadeaubon van € 100.

De winnaars worden telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht op
Maandag 25 mei 2020.
De Organiserende onderneming behoudt zich het recht voor om de aangekondigde dotatie
te vervangen door een gelijkwaardige dotatie, d.w.z. van dezelfde waarde en met dezelfde
kenmerken, indien de omstandigheden dit vereisen.
De gift mag op geen enkele wijze worden betwist. De winnaar kan geen aanspraak maken
op het verkrijgen van het contante equivalent van de gewonnen prijs of verzoeken om de
prijs te ruilen voor andere goederen of diensten.
Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet of slechts gedeeltelijk van de gewonnen
prijs zou kunnen profiteren, onder de in dit reglement beschreven voorwaarden, verliest hij of
zij het volledige voordeel van de prijs en kan hij of zij geen aanspraak maken op enige
vergoeding of tegenprestatie. De prijs wordt niet opnieuw in het spel gebracht en het
organiserende bedrijf kan er vrij over beschikken.
De winnaars van het spel geven toestemming om hun identiteit te verifiëren. Elke vermelding
van de identiteit leidt tot de eliminatie ervan. Evenzo behoudt de Organiserende
Onderneming zich het recht voor om met alle middelen elke poging tot verduistering van de
huidige regels te vervolgen, in het bijzonder in het geval van foutieve informatie.

ARTIKEL 6 - AANWIJZING VAN DE WINNAARS EN TOEKENNING VAN DE PRIJZEN
De winnaar wordt binnen een termijn van maximaal 15 dagen per e-mail, na de jury, op de
hoogte gebracht via het door hem/haar bij zijn/haar deelname aan het spel opgegeven emailadres of telefoonnummer. Indien niet binnen 30 dagen na ontvangst van dit bericht
wordt geantwoord, wordt de winnaar geacht de prijs te hebben verloren en zal er een nieuwe
loting plaatsvinden.
Er kan slechts één prijs per persoon worden toegekend gedurende de gehele duur van het
spel (één prijs per winnaar: zelfde naam, zelfde adres). Om redenen van vertrouwelijkheid
mag de lijst van winnaars niet aan derden worden meegedeeld.
ARTIKEL 7 - OVERMACHT
Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, om een reden die
buiten zijn macht ligt en/of in geval van overmacht, het spel wordt afgebroken, gewijzigd,
uitgesteld of geannuleerd; en dit zonder dat de deelnemers enige vergoeding verschuldigd
zijn.
Het organiserende bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien, om een reden die
buiten zijn controle valt, technische storingen, computerfouten of andere technische
problemen het goede verloop van het spel of de lijst van winnaars zouden beïnvloeden. De
klagers konden dan geen enkel prijsgeld claimen.
Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal,
foutieve verzending van de post of aantasting van de prijzen door de postdiensten.
ARTIKEL 8 - RECLAME
Door het loutere feit van zijn deelname geeft elke winnaar de Organiserende onderneming
de toestemming om zijn of haar familienaam en voornamen te gebruiken in elk publicitair

promotie-evenement dat verband houdt met dit Spel, zonder dat dit gebruik de winnaar enig
recht geeft op een vergoeding of enig ander voordeel dan de toekenning van de gewonnen
prijs. In ieder geval mag het gebruik van deze persoonlijke gegevens in dit soort
evenementen met betrekking tot het Spel niet meer dan 12 maanden na het einde van het
Spel duren.
Indien een winnaar bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn of haar persoonlijke
gegevens, dient hij of zij de Organiserende onderneming hiervan onmiddellijk op de hoogte
te stellen door een brief te sturen naar het volgende adres

Maxi Toys France SA
Cadeaupuntenwedstrijd* Wedstrijd
Route de Guebwiller 91
68260 Kingersheim
Frankrijk
ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van contactgegevens
van niet-toegestane personen door deelnemers.
Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen beveiligd netwerk is. De
Organiserende onderneming kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de besmetting
met virussen of het binnendringen van derden in het terminalsysteem van de deelnemers
aan het Spel en wijst elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen van de aansluiting van de
deelnemers op het netwerk via de Site voor oorzaken die niet rechtstreeks en uitsluitend aan
de Organiserende onderneming kunnen worden toegeschreven. Het organiserende bedrijf
kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing in het internetnetwerk, in het
bijzonder als gevolg van externe kwaadwillige handelingen die het goede verloop van het
Spel zouden verhinderen. Meer bepaald kan het Organiserend Bedrijf niet aansprakelijk
worden gesteld voor welke schade dan ook veroorzaakt aan de deelnemers, hun
informaticamateriaal en de daarin opgeslagen gegevens, noch voor de gevolgen die daaruit
kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke of professionele activiteit, behalve in geval van
een rechtstreekse en exclusieve fout van het Organiserend Bedrijf.
Daarnaast is de aansprakelijkheid van de Organiserende onderneming beperkt tot
De Organiserende onderneming kan ook niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat
een of meer deelnemers niet in staat zijn om verbinding te maken met de site van het Spel
of om het Spel te spelen als gevolg van een probleem of een technisch defect dat met name
verband houdt met de congestie van het netwerk of als gevolg van kwaadwillige
handelingen.
De prijzen die aan de winnaars worden toegekend, mogen geen aanleiding geven tot enige
vorm van betwisting en mogen in geen geval op verzoek van de winnaars worden geruild
voor hun geldwaarde of voor een andere prijs, om welke reden dan ook.
De aansprakelijkheid van het organiserende bedrijf kan niet worden ingeroepen in geval van
incidenten die zich voordoen als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de toegekende

prijs, die niet mag worden vervangen door een andere prijs of in contanten mag worden
uitbetaald, behalve bij beslissing van het organiserende bedrijf.
Het Organiserend Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen en/of
verliezen als gevolg van de postdiensten of de volledige of gedeeltelijke vernietiging ervan
voor enige andere toevallige gebeurtenis.
Deelnemers die proberen deel te nemen met middelen zoals automatische
toegangsautomaten, programma's voor automatische invoer, gebruik van informatie, andere
e-mail dan die welke overeenkomt met hun identiteit, en meer in het algemeen met middelen
die niet in overeenstemming zijn met de eerbiediging van de gelijke kansen tussen de
deelnemers tijdens de Spelen, worden automatisch uitgeschakeld.
Elke onvolledige of foutieve informatie of contactgegevens, of elke informatie of
contactgegevens die in strijd is met het reglement, zal leiden tot de nietigheid van de
deelname en de betrokken deelnemer zal dus niet in aanmerking komen om een van de
prijzen te winnen die in het kader van het Spel in het spel worden gebracht.
Elke deelname moet eerlijk zijn: het is ten strengste verboden, op welke manier dan ook, om
de aangeboden spelkenmerken te wijzigen of te proberen te wijzigen, in het bijzonder om de
resultaten te wijzigen.
Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder
voorafgaande kennisgeving de deelname van een Deelnemer die zich niet aan het
reglement heeft gehouden, te annuleren.
Het is ten strengste verboden voor dezelfde natuurlijke persoon om te spelen vanaf een
spelersaccount die is geopend ten behoeve van een andere persoon dan zichzelf.
ARTIKEL 10 - AANVAARDING VAN DE REGELS
Deelname aan de trekking houdt in dat dit reglement volledig wordt aanvaard.
Eventuele praktische problemen bij de interpretatie of toepassing van dit reglement worden
door de organiserende onderneming beslist.
Geen enkel telefonisch of schriftelijk verzoek met betrekking tot de interpretatie of
toepassing van dit reglement, de mechanismen of procedures van het spel en de aanwijzing
van de winnaar zal worden beantwoord.
ARTIKEL 11 - REGELS
Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.121-38 van het wetboek van
consumptiegoederen wordt dit reglement neergelegd in de SCP Jean-Philippe LUCET Huissier de Justice associé, met zetel in LILLE (59000), 3 - 5 Rue des Jasmins.
Deze regels kunnen tijdens de gehele duur van het spel op alle pagina's van het spel
worden geraadpleegd.
Elke wijziging van het reglement zal het voorwerp uitmaken van een wijziging die zal worden
neergelegd bij de SCP Jean-Philippe LUCET, Huissier de Justice associé, met zetel in
LILLE (59000), 3 - 5 Rue des Jasmins.
ARTIKEL 12 - VERGOEDING
De kosten van de deelnemers aan het Spel kunnen onder de volgende voorwaarden worden
vergoed, met een maximale vergoeding per huishouden (zelfde naam, zelfde postadres):

- Op schriftelijk verzoek aan het volgende adres:
Maxi Toys France SA
Spelwedstrijd *Cadeaubonnenwedstrijd *
Route de Guebwiller 91
68260 Kingersheim
Frankrijk
- Met vermelding van zijn naam, voornaam, postadres en e-mailadres waarmee hij speelde.
- Door zijn aanvraag vergezeld te laten gaan van een bankrekeningnummer (RIB) of een
bankrekeningnummer (RIP).
Het bedrag van de terugbetaling dat overeenkomt met de eventuele specifieke kosten van
de internetverbinding voor de inschrijving voor het Spel, de deelname aan het Spel en de
raadpleging van de resultaten van de in dit reglement bedoelde verblijfplaats moet worden
verantwoord op vertoon van de factuur van de exploitant en in elk geval voor een effectieve
duur die niet langer mag zijn dan een maximale totale duur van ongeveer 3 minuten.
In voorkomend geval moet elk verzoek om terugbetaling binnen de hierboven vermelde
termijn worden ingediend en moet het de volgende documenten en informatie over de
deelnemer bevatten zodra het verzoek om terugbetaling is ingediend of zodra deze
beschikbaar zijn :
- zijn of haar naam, voornaam, postadres en e-mailadres waarmee hij of zij heeft gespeeld;
- een fotokopie van zijn/haar identiteitskaart;
- een fotokopie of een afdruk van de factuur van de telefoonmaatschappij en/of de
toegangsprovider met vermelding van de kosten en de duur van de verbinding die voortvloeit
uit de deelname aan het spel. Deze fotokopie dient als bewijs van domicilie.
Het stempel van de vordering kan op verzoek worden terugbetaald door middel van een
bankoverschrijving tegen het tarief op
ARTIKEL 13 - PERSOONSGEGEVENS
De verzamelde gegevens zijn onderworpen aan computerverwerking.
Ze worden door het organiserende bedrijf gebruikt voor het beheer van het Spel.
De Organiserende Onderneming kan, mits uitdrukkelijke toestemming van de Deelnemer,
deze informatie gebruiken en meedelen aan de partners in het kader van gezamenlijke of
niet-gemeenschappelijke commerciële operaties, in het bijzonder voor direct marketing
operaties.
In overeenstemming met de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
heeft u recht op toegang en recht op aanvullende informatie, correctie en verzet met
betrekking tot de gegevens die op u betrekking hebben en die door de Organiserende
onderneming en haar dienstverleners worden gebruikt voor het beheer van uw account en
uw informatie over uw diensten, alsmede voor elke direct marketing operatie. U kunt
bezwaar maken tegen deze direct marketingactiviteiten zodra de informatie aan het
organiserende bedrijf is meegedeeld. Uw voorafgaande toestemming kan ook nodig zijn
voor bepaalde direct marketingactiviteiten die langs elektronische weg worden uitgevoerd, in
het bijzonder voor activiteiten die informatie bieden over aanbiedingen en diensten van
partners.

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een brief met uw naam, voornaam en een kopie van
uw identiteitsbewijs naar :
Maxi Toys Frankrijk
Spelwedstrijd *Cadeaubonnenwedstrijd *
Route de Guebwiller 91
68260 Kingersheim Frankrijk
ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT
Het spel, de spelregels en de interpretatie ervan zijn onderworpen aan het Franse recht.

