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Wedstrijdreglement Thomas & Friends Kleurplaatwedstrijd  
Wij bieden 200 deelnemers de mogelijkheid om met de Thomas & Friends Kleurplaatwedstrijd een leuke prijs van 
Thomas & Friends te winnen.  
 
Deelname: Download en print de kleurplaat van www.thomasandfriends.com/nl-be, of ontvang de kleurplaat aan 
de Thomas stand in het Centraal Station van Antwerpen tussen 10.00u en 17.00u op woensdag 28/10, zaterdag 
31/10, zondag 1/11, woensdag 4/11, zaterdag 7/11 of zondag 8/11. Kleur hem in en stuur hem op naar Mattel 
België, tav Thomas wedstrijd, Bogota 202, Box 275 - Trade Mart, Atomiumsquare, 1020 Brussel, België. 
 
Begindatum: dinsdag 27 oktober 2015, om 00:01 uur  
Sluitingsdatum: dinsdag 10 november 2015, om 23:59 uur  
 
Deelnamevereisten: De wedstrijd staat open voor iedere inwoner van België.  
 
Prijzen: De prijzen zijn als volgt:  
10x Thomas & Friends Dragon Island (Drakeneiland Kabelbaan) speelset ter waarde van €44,99.  
90x Thomas & Friends gouden Thomas trein ter waarde van €9,99. 
100x Thomas & Friends puzzel ter waarde van €12,99. 
 
Selectie van de Winnaar: Uit alle inzendingen kiest een onafhankelijke jury de winnaars op basis van creativiteit en 
originaliteit. Alle winnaars worden gekozen uit de deelnames die per post werden ingestuurd. 
  
Prijsafhandeling: De winnaars ontvangen hun prijs uiterlijk 30 dagen na sluitingsdatum van de prijsvraag 
opgestuurd naar het dichtsbijzijnde postkantoor van hun woonplaats. 
  
Algemene voorwaarden & bepalingen  
De wedstrijd wordt georganiseerd door Mattel België, Bogota 202, Box 275 - Trade Mart, Atomiumsquare, 1020 
Brussel, België (“Mattel”). Als u enige vragen hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Marketing 
door te schrijven naar Mattel België t.a.v. Thomas & Friends wedstrijd, Bogota 202, Box 275 - Trade Mart, 
Atomiumsquare, 1020 Brussel, België. Door deel te nemen gaat u akkoord met de vereisten zoals uiteengezet in 
alle promotiemateriaal en de onderstaande Algemene voorwaarden en bepalingen.  
 
1. Deelnamevereisten.  
a. De wedstrijd staat open voor iedere inwoner van België.  

b. Deelname is niet toegestaan voor werknemers (of hun directe familie) van Mattel of van enige andere 
onderneming die beroepsmatig betrokken is bij deze wedstrijd.  

c. Maximaal één inzending per persoon, tenzij anders vermeld. Deelname via agentschappen of derden of het 
gebruik van meerdere identiteiten en e-mailadressen is niet toegestaan. Gebruik van geautomatiseerde deelnames 
of programma's is verboden en alle dergelijke deelnames worden gediskwalificeerd.  

d. Inzendingen moeten vóór de sluitingsdatum worden ingediend, afgestempelde postdatum is hierbij leidend. 
 
2. Selecteren van de winnaar.  
a. Voor wedstrijden die gebaseerd zijn op vaardigheid, worden winnaars door een jury geselecteerd, gebaseerd op 
de beoordelingscriteria zoals hierboven uiteengezet.  

 
3. Mattel’s aansprakelijkheid.  
a. Mattel kan geen continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot de website waarborgen en is niet 
verantwoordelijk voor enige onderbreking aan de wedstrijd of de website door technische problemen of 
anderszins door gebeurtenissen die buiten redelijke controle vallen.  

http://www.thomasandfriends.com/nl-be


b. Mattel heeft deze wedstrijd te goeder trouw opgezet maar zal voor zover toegestaan door de wetgeving, geen 
aansprakelijkheid accepteren voor verlies of schade als gevolg van enige deelname aan de wedstrijd of enig aspect 
van enige toegekende prijs. Uw wettelijke rechten als consument worden hierbij niet beïnvloed.  
 
4. Prijsbevestiging & acceptatien. 
Enige prijs die wordt geretourneerd of niet kan worden afgeleverd, zal worden gebruikt voor een andere wedstrijd 
of aan een liefdadigheidsinstelling worden gegeven. Mattel kan niet verantwoordelijk worden gesteld als iemand 
niet reageert.  
 
5. Prijsafhandeling.  
Er is geen geld of andere alternatieve prijs beschikbaar. Prijzen kunnen niet worden overgedragen of worden 
verkocht door winnaars tenzij een ouder/voogd of grootouder deelneemt aan de wedstrijd namens een kind of 
familielid. Tenzij anders vermeld in de prijsomschrijving, zijn winnaars uitsluitend verantwoordelijk voor alle extra 
kosten en uitgaven die gekoppeld zijn aan het ontvangen van hun prijs. Mattel behoudt zich het recht voor om 
winnaars (of hun ouder of voogd) te vragen een schriftelijke vrijwaring te ondertekenen voordat ze enige prijs 
ontvangen. Mattel behoudt zich het recht voor om naar een identiteitsbewijs te vragen of om de 
toelatingsvoorwaarden te verifiëren en om enige prijs persoonlijk aan de winnaar te overhandigen.  
 
6. Annulering of diskwalificatie.  
a. Mattel behoudt zich het recht voor om late, onjuist gerichte, onvolledige, beschadigde, verloren, onleesbare of 
ongeldige deelnames te diskwalificeren.  

b. Mattel behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te allen tijde te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te 
beëindigen, of de deelnameperiode uit te breiden of te hervatten, of enige deelnemer te diskwalificeren zonder 
voorafgaande kennisgeving en zal dit doen als niet kan worden gegarandeerd dat de wedstrijd eerlijk of correct 
kan worden uitgevoerd voor wat betreft technische, juridische of overige redenen of als Mattel enige persoon 
verdenkt van het manipuleren met de inzendingen of de resultaten, of onjuiste informatie heeft verstrekt of op 
een andere wijze onethisch heeft gehandeld.  
 
7. Klachtenprocedure.  
Als er enige klachten zijn voor wat betreft de wedstrijd verzoeken wij u contact op te nemen met Mattel middels 
bovenvermeld postadres. Omschrijf uw klacht en u zult binnen twee weken een reactie ontvangen op uw klacht.  
 
8. Er is geen aankoopverplichting om aan de wedstrijd deel te mogen nemen.  
 
9. Mattels besluit om een winnaar te selecteren is definitief en wij behouden ons het recht voor om over een 
dergelijke kwestie niet te corresponderen.  
 
10. Belgische wetgeving is van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank in 
Brussel.  
 
© 2015 Mattel België. Onder voorbehoud van alle rechten. 


