
 “Monster High event” 

VOLLEDIGE ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN 

Mattel Europa B.V. (hierna genoemd de Organisator) organiseert deze actie genaamd “Monster High event”. 

Werknemers van de Organisator evenals hun familieleden, vertegenwoordigers of andere professionele relaties verbonden aan 
deze actie (werknemers van het reclamebureau en promotiebureau en hun leveranciers) zijn uitgesloten van deelname. 
 

De aankoop van een Monster High pop is vereist. 

De actie wordt gecommuniceerd via retailer websites en winkelmaterialen in de deelnemde winkels in Nederland. Deze algemene 
voorwaarden zijn beschikbaar via de website van monsterhigh.nl. 
 

Gelieve deze algemene actievoorwaarden aandachtig te lezen - Eenieder die zich registreert of eraan deelneemt, dient akkoord te 

gaan en is gebonden aan deze algemene actievoorwaarden.  

1. Actieperiode 

De actie loopt van zaterdag 24 september t/m zondag 23 oktober 2016. Bij aankoop van een pop Monster High collectie ontvangt 
de aankoper een voucher en dient zich vervolgens te registeren, een kopie of foto van het aankoopsbewijs op te sturen naar 
info.nl@mattel.com om vervolgens een toegangsbewijs te ontvangen. Dit toegangsbewijs is geldig voor 1 kind en 1 volwassen 
begeleider.  
 

2. Inzendingen en deelname 

Voor deelname aan deze actie dienen klanten in de actieperiode van zaterdag 24 september t/m zondag 23 oktober 2016 een van 
de poppen van Monster High te kopen en een e-mail te sturen naar info.nl@mattel.com met naam, adres, woonplaats en een  
kopie of scan van de kassabon. Na goedkeuring, ontvangen de deelnemers een email met daarin een toegangsbewijs geldig voor 1 
kind en 1 volwassen begeleider voor het Monster High Event.  Het toekennen van het toegangsbewijs gebeurt op volgorde van 
ontvangst van de NAW-gegevens en kopie kassabon. Voor deze actie geldt; OP = OP! 
 
Het is van belang dat de deelnemers de vereiste persoonsgegevens naar juistheid invullen om aan de actie deel te kunnen nemen. 
Het niet naar waarheid of onjuist invullen van de verplichte gegevens zal leiden tot uitsluiting van de deelnemer aan deze actie. 
In het geval dat gedurende het registratieproces blijkt dat door de deelnemer aan een van de vereisten van de actie niet voldaan 
wordt, zal er een bericht verschijnen om aan te geven dat deze niet kan deelnemen en zal de registratie niet bewaard blijven. 
 

De deelnemer dient de originele exemplaren van de streepjescode en het aankoopbewijs in perfecte staat te bewaren.  
Om de kaartjes in ontvangst te kunnen nemen. dient de winnaar de originele exemplaren van de streepjescode en het 

aankoopbewijs in te sturen om de kaartjes op te eisen, zoals hierna nader beschreven. 

Alleen aankoopbewijzen met een datum tussen zaterdag 24 september t/m zondag 23 oktober 2016 zijn geldig. De voor deze actie 

gebruikte streepjescodes en aankoopbewijzen kunnen slechts eenmalig en slechts door één deelnemer gebruikt worden. OP = OP 

 

De Organisator behoudt zich het recht voor om op alle momenten de geldigheid van de inzendingen en deelnemers, inclusief de 

identiteit, leeftijd en woonplaats van de deelnemer te controleren en tot diskwalificatie over te gaan in het geval de algemene 

voorwaarden geschonden worden of er sprake is van manipulatie van het registratieproces.  

 

3. Monster High Halloween Event 
 

Het evenement vindt plaats bij Vue Cinemas in Hilversum. De dag is ingericht met het uitzenden van de nieuwste film ‘Welcome to 

Monster High’. Aanwezigen krijgen een drankje en een snack en krijgen een leuke goodiebag mee naar huis. Het Vue Cinema 

Cafetaria is ook geopend, echter zijn de consumpties in het cafetaria voor eigen rekening.  

 

4. Kennisgeving aan deelnemers 

De genodigden zullen op de hoogte gesteld worden via het e-mailadres dat bij de registratie verstrekt is.  
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In ieder geval worden deelnemers, met inbegrip van maar niet beperkt tot, in de volgende gevallen van de actie uitgesloten: 

 Het inzenden van een niet bestaande, valse of gewijzigde streepjescode. 

 Het inzenden van gegevens gerelateerd aan een niet bestaand, vals of gewijzigd aankoopbewijs, of reeds gebruikt bij 

een eerdere deelname. 

 Het ontbreken van een verband tussen de streepjescodes of producten en de aankoopbewijzen die deze aankopen 

zouden rechtvaardigen. 

 Het niet beschikken of niet aan MATTEL kunnen overdragen van de originele exemplaren van de streepjescodes en 

aankoopbewijzen waarmee aan de actie is deelgenomen en die de aanspraak op de prijs rechtvaardigen.  

 Toepassing van een systeem of apparaat dat de automatische invoer van gegevens of codes mogelijk maakt. Het 

geringste vermoeden dat een deelnemer een geautomatiseerd systeem gebruikt om op grote of herhaalde schaal de 

benodigde gegevens voor deelname in te voeren zal leiden tot directe uitsluiting van deelname aan de actie en de 

kans op een prijs. De deelnemer hoeft hier niet van op de hoogte gebracht te worden. 

 Toesturen van persoonsgegevens die niet volledig zijn, onjuist zijn, niet overeenkomen of vals zijn. 

 Wanneer vastgesteld is dat een deelnemer niet volledige, onjuiste, gewijzigde of valse gegevens ingevoerd heeft, zal 

dit leiden tot directe uitsluiting van deelname aan de actie en de kans op een prijs. De deelnemer hoeft hier niet van 

op de hoogte gebracht te worden. 

 Wanneer een verhindering van toegang, wijziging of verstoring de normale ontwikkeling van de actie verhindert 

(hetzij door vervalsing van gegevens, verhindering van een veilige en betrouwbare werking van de gebruikte 

technische systemen, schending van deze algemene voorwaarden), andere deelnemers benadeelt en dit aan een 

bepaalde deelnemer toegerekend kan worden, geeft dit MATTEL het recht om tot directe uitsluiting van de 

deelnemer over te gaan en aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten. 

 

In het geval dat, nadat de toegangskaarten toegekend zijn, vastgesteld wordt dat er sprake is van een van de hiervoor genoemde of 
andersoortige onregelmatigheden, behoudt MATTEL zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen jegens de 
dader of de toegang te weigeren. 
 
De Organisator behoudt zich het recht voor om op alle momenten de geldigheid van de inzendingen en deelnemers, inclusief de 
identiteit, leeftijd en woonplaats van de deelnemer te controleren, en tot diskwalificatie over te gaan in het geval de algemene 
voorwaarden geschonden worden, getracht wordt in het registratieproces of de uitvoering van de actie te interveniëren, een 
inzending niet voldoet aan deze voorwaarden of wanneer de toegestane deelnemer door onwettig of ongepast gedrag een goed 
verloop en eerlijkheid van de actie ondermijnt, met inbegrip van technische of andere middelen die de kansen op succes van de 
toegestane deelnemer vergroten. De organisator behoudt zich het recht voor om enige vorm van toegebrachte schade terug te 
vorderen of schadeloosstelling te eisen. 
 

5. LEVERING VAN DE TOEGANGSBEWIJZEN  

De winnaar ontvangt per e-mail het toegangsbewijs. 

6. PRIVACY 
Door deelname aan de Promotieactie gaat u akkoord met onderhavige voorwaarden en de voorwaarden van het privacybeleid van 

de Onderneming, zoals te vinden op http://corporate.mattel.com/privacy-policy. Gegevens die in het kader van uw deelname aan 

deze Promotieactie zijn verzameld, worden niet aan derden bekendgemaakt en worden na afloop van de Promotieactie vernietigd. 

Voor deelname aan het Monster High Event dienen deelnemers akkoord te gaan met deze algemene actievoorwaarden, zijn ze 
hieraan gebonden en geven zij de Organisator eveneens toestemming voor overdracht en verwerking van hun persoonsgegevens 
voor doeleinden verbonden aan deze wedstrijd en in overeenstemming met het Privacybeleid van de Organisator. 
 
Door deelname aan deze actie kunnen de deelnemers ermee akkoord gaan verdere berichtgeving van de Organisator en diens 
geselecteerde partners te ontvangen met betrekking tot producten, diensten en evenementen van de Organisator. De inzendingen 
voor deze actie mogen ook ingezonden worden voor andere acties van de gepromote merken.  
 

7. Algemeen  

 
- De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies, letsel, schade (inclusief indirecte of gevolgschade) geleden 

door deelnemers aan de actie of als gevolg van het accepteren van een prijs. Niets zal de verantwoordelijkheid van de 
Organisator uitsluiten in geval van overlijden of lichamelijk letsel voortkomende uit nalatigheid. 

 

http://corporate.mattel.com/privacy-policy


- De Organisator is niet aansprakelijk voor technische problemen of menselijke gebreken die ertoe kunnen leiden dat een 
registratie, deelname of inzending niet ontvangen wordt door verlies, beschadiging of voor vernietiging of aangebrachte 
wijzigingen, of onbevoegde toegang tot de website. 

 

- Ieder besluit dat in het kader van deze actie door de Organisator genomen wordt, is definitief en hierover kan niet 
gecorrespondeerd worden. De Organisator mag de toekenning van de prijs aan een persoon weigeren in het geval dat deze 
algemene voorwaarden niet nageleefd worden of wanneer er sprake is van frauduleuze, onwettige of ongepaste handelingen 
die afbreuk doen aan de goede naam of de goodwill van de Organisator, of enige poging daartoe. 

 
- De Organisator behoudt zich het recht voor om elementen van de prijs in te trekken, te wijzigen, te annuleren of op te 

schorten, wanneer door omstandigheden buiten zijn macht deze elementen niet langer beschikbaar zijn. De Organisator kan 
door de winnaar niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld indien de gehele prijs of onderdelen hiervan niet 
beschikbaar zijn of gewijzigd of geannuleerd moeten worden door welke reden dan ook. In het geval dat onvoorziene 
omstandigheden zich voordoen, behoudt de Organisator zich het recht voor de prijs of een element hiervan te vervangen 
door een alternatief van dezelfde of grotere waarde.  

 

- De Organisator is niet verantwoordelijk voor het handelen van derde partijen. 
 

- Deze actie is onderworpen aan de geldende wet- en regelgeving. Deze actie is in overeenstemming met het bepaalde in de 
Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

 
- De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er zich handelingen, nalatigheden, gebeurtenissen of 

omstandigheden voordoen die buiten de redelijke macht van de Organisator liggen waardoor deze de algemene 
voorwaarden niet kan naleven en er hierdoor tekortkomingen of vertragingen optreden aan de verplichting te voldoen. 

 

- De Organisator behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de inzendingen en te controleren, en tot diskwalificatie 
over te gaan in het geval een deelnemer het registratieproces manipuleert, een inzending niet voldoet aan deze 
voorwaarden, of als de deelnemer door onwettig of ongepast gedrag een goed verloop en eerlijkheid van de actie 
ondermijnt. De Organisator behoudt zich het recht voor om enige vormen van toegebrachte schade terug te vorderen of 
schadeloosstelling te eisen. 

 

- Met uitzondering van eventueel van toepassing zijn de kansspelbelasting is de Organisator niet verantwoordelijk voor 
eventuele belastingen, douanekosten of andere kosten die aan de ontvangst van een prijs gerelateerd zijn of noodzakelijk 
zijn. De winnaar is verplicht deze zelf te betalen. Iedere winnaar is verplicht om zelf belastingaangifte te doen en zelf de 
eventueel hierop voor de winnaar van toepassing zijnde belastingen en vergoedingen te betalen volgens de geldende wet- en 
regelgeving. 

 

- Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden 
voldaan door De Organisator. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de winnaar. 

 

- Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door 
de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 
 
De Organisator is: Mattel Europa B.V.   
Contactgegevens (ook voor eventuele klachten): info.nl@mattel.com 
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