Actievoorwaarden It’s Mango Time
Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel "It’s mango time". Door
deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te
hebben genomen en daarmee in te stemmen.
De organisator moet zich houden aan de Nederlandse Reclame Code en bijzondere reclamecodes,
waaronder de Kinder- en Jeugdreclamecode. In het bijzonder moet de organisator te allen tijde
duidelijk maken dat de uitingen, zoals de deelname, zijn gedaan in het kader van de actie. De
reclamecodes zijn te vinden op https://www.reclamecode.nl/nrc/.
De actie wordt georganiseerd door Nature’s Pride gevestigd aan Honderdland 611, te (2676 LV)
Maasdijk, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 27281627
Artikel 1 - Algemeen
Nature’s Pride heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf
(de organisatie of opzet van) de actie te (laten) beëindigen en/of prijzen en/of actievoorwaarden te
(laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel
mogelijk op de website www.eatme.nl/its-mango-time worden geplaatst. Voor zover in deze
actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Nature’s Pride over deze gevallen
beslissen.
De actieperiode loopt van 1 mei 2019 tot en met 9 juni 2019. Na het verstrijken van de actieperiode is
deelname niet meer mogelijk.
De actie is een promotioneel kansspel. Nature’s Pride handelt in overeenstemming met de
Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Artikel 2 - Deelname
Deelname aan de actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de actieperiode en
prijsuitreiking woonachtig zijn in Europa.
Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten toestemming hebben van zijn of haar wettelijke
vertegenwoordiger(s) (bijvoorbeeld ouder of voogd) voor deelname aan de actie en voor het
ontvangen van prijzen.
Medewerkers van Nature’s Pride en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de actie
betrokken is, en hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.
Nature’s Pride heeft te allen tijde het recht één of meer deelnemers zonder opgaaf van redenen en
zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de
deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor enige prijs en de deelnemer doet hierbij
uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen. Deelnemers die in strijd met deze
actievoorwaarden handelen, worden gediskwalificeerd.
Alleen inzendingen die aan deze actievoorwaarden voldoen, dingen mee naar een van de prijzen.
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Artikel 3 - Speelwijze
1.
2.
3.

4.

Ga naar www.eatme.nl/its-mango-time
Beantwoord de vragen over de mango & vul je contactgegevens in.
Na de actieperiode worden er middels loting 7 winnaars getrokken. Er wordt 1 kinderfiets
verloot per land: Nederland, Duitsland, Noorwegen, Denemarken, België, Zweden &
Finland. Onder de overige Europese landen wordt ook 1 kinderfiets verloot.
Na de actie periode, in week 24 2019, worden de winnaars per email op de hoogte gesteld.

Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de website www.eatme.nl/its-mango-time. Per
persoon kan slechts 1x aan het kansspel deelgenomen worden. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden. Deelname kan tot en met 9 juni 2019.
Alle claims op basis van de win-kans zijn op voorhand uitgesloten.
Artikel 4 - Prijzen
Per deelnemer maak je kans op 1 kinderfiets. De te winnen prijs is afhankelijk van de opgegeven
leeftijd en het opgegeven geslacht’.
2-4 jaar: Jongen/Meisje: Veloretti Mini – kleur: Bananarama, exclusief accessoires
4-6 jaar: Jongen/Meisje: Veloretti Maxi – kleur: Bananarama, exclusief accessoires
7-13 jaar: Jongen: Popal Daily Dutch Basic, exclusief accessoires
7-13 jaar: Meisje: Popal Daily Dutch Basic, exclusief accessoires
14-18 jaar: Jongen: Veloretti Heren – single speed & zadel, exclusief accessoires.
14-18 jaar: Meisje: Veloretti Dames – single speed & zadel, exclusief accessoires
De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De aanwijzing van de winnaars vindt
plaats op onpartijdige en willekeurige wijze.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en
kunnen niet worden geruild of worden overgedragen aan derden. Nature’s Pride geeft geen enkele
garantie op de prijzen.
De afhandeling van de levering of uitreiking van de prijs gebeurt door Veloretti of www.internetbikes.com of een ander daartoe aangestelde derde. Nature’s Pride is niet verantwoordelijk voor de
levering van de prijs.
Nature’s Pride is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven
(bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval
de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in
ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip kunnen afhalen
(bijvoorbeeld bij een postkantoor of postagentschap). Nature’s Pride is er niet voor verantwoordelijk
of de prijs daadwerkelijk wordt afgehaald door de winnaar of indien de prijs door een onbevoegd
persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei
vorm door het post- verzendbedrijf is achtergelaten.
De winnaar van de prijs geeft Nature’s Pride toestemming om kosteloos de verstrekte
persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten
behoeve van de actie te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de actie alsmede in
het kader van de bekendmaking van de winnaar via internet.
Artikel 5 - Aansprakelijkheid
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Nature’s Pride en alle door Nature’s Pride ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige
(direct of indirect) geleden schade, letsel of gemaakte kosten als gevolg van (deelname aan) de
actie of (gebruik van) de uitgekeerde prijzen.
Aan de informatie op de Website, die door Nature’s Pride zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld
kan de deelnemer geen rechten ontlenen.
Artikel 6 - Persoonsgegevens
De verstrekte persoonsgegevens zullen door Nature’s Pride worden gebruikt voor de
administratieve verwerking van deze actie. De verstrekte persoonsgegevens kunnen alleen voor de
in deze Actievoorwaarden opgenomen doelen worden gebruikt en/of verwerkt en worden te allen
tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. Nature’s Pride kan de persoonsgegevens
gebruiken om de deelnemer op de hoogte te houden van andere promotionele acties of speciale
aanbiedingen per e-mail of anderszins, indien de deelnemer daarvoor bij aanmelding toestemming
geeft.
Artikel 7 - Opmerkingen of klachten
Tijdens de actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de actie en
actievoorwaarden kenbaar maken door een e-mail te sturen aan marketing@naturespride.nl of
Nature’s Pride
T.a.v. marketing
Honderdland 611
2676 LV Maasdijk
T: +31174525900
onder vermelding van voornaam, achternaam, e-mailadres en vraag. Nature’s Pride zal vervolgens
binnen 1 week contact met de deelnemer opnemen.
Nietigheid
Zijn of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de
deelnemer en Nature’s Pride aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het
ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen,
gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen
met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die uit de actie
voortkomen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de statutaire
vestigingsplaats van de organisator. Niets uit de inhoud van de actie, dan wel publicatie, mag
worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande
toestemming van de organisator.
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