
Actievoorwaarden  

1. De spaaractie wordt van 20/6 t.e.m. 7/8/2018 georganiseerd door OKay nv, gevestigd te Victor 
Demesmaekerstraat 167, 1500 Halle en DreamLand nv , gevestigd te Edingensesteenweg 196, 1500 
Halle (hierna genoemd ‘DreamLand’, ‘OKay’ en ‘OKay Compact’) en staat open voor alle natuurlijke 
personen die op het Belgische grondgebied wonen en een Xtra-kaart, -app of -login hebben.   

2. Dit aanbod is uitsluitend geldig bij OKay- en OKay Compact-supermarkten en DreamLand-winkels in 

België. Koop je op dreamland.be, dan is de actie geldig indien je jouw bestelde producten gaat afhalen 

in een DreamLand-, OKay- of OKay Compact-winkel. De actie is dus niet geldig bij afhaling van je 

bestelde producten in een Colruyt-winkel of in geval van aanhuislevering. De actie is niet geldig op 

bestellingen van Collect&Go die afgehaald worden in OKay.  

3. Bij afgifte van je Xtra-kaart of -app, ontvang je per aankoopschijf van € 15* 1 verzamelzakje waarin 2 

verzamelkaarten en 1 spaarzegel of 1 verzamelkaart, 1 tattoo en 1 spaarzegel zitten. 

4. Je kan ook extra verzamelzakjes verzamelen door deelnemende producten te kopen. Bij DreamLand 

krijg je per aankoopschijf van € 15 aan Jurassic World-artikelen 1 extra verzamelzakje. Indien je een 

bestelling plaatst op dreamland.be, waarbij je voor een minimumbedrag van € 15 aan Jurassic World-

artikelen bestelt en deze naderhand af zal halen bij OKay of DreamLand, krijg je ook 1 extra 

verzamelzakje. Bij OKay en OKay Compact krijg je bij aankoop van deelnemende producten het aantal 

verzamelzakjes. Hoeveel extra verzamelzakjes je krijgt, wordt duidelijk aangegeven bij de 

deelnemende producten.   

5. Met de spaarzegel die in een verzamelzakje zit, kan je meedoen aan de spaaractie om een Jurassic 

World-handpop te kopen aan verlaagde prijs. Je kan een Jurassic World-handpop bekomen bij 

inlevering van een volle spaarkaart met 8 spaarzegels en bijbetaling van € 4,99. Zonder spaarkaart kan 

je ook een Jurassic World-handpop aankopen voor de volle prijs van € 12,99. Spaarzegels ontvangen in 

OKay, OKay Compact en DreamLand kunnen gecombineerd worden op 1 spaarkaart. De spaarkaart 

kan zowel bij OKay, OKay Compact en DreamLand ingeruild worden. In totaal zijn er 6 handpoppen te 

verzamelen: de oranje Carnotaurus, de blauwe Mosasaurus, de grijze Triceratops en de bruine T. Rex 

zijn verkrijgbaar bij OKay, OKay Compact en DreamLand. De donkerblauwe Raptor en rode 

Stygimoloch zijn enkel te bekomen in de DreamLand-winkels. 

6. Losse spaarzegels en volle spaarkaarten kan je niet gebruiken voor een andere actie of inwisselen 

tegen geld. 

7. OKay, OKay Compact en Dreamland kunnen verloren, beschadigde of gestolen spaarzegels niet 

vervangen.  

8. Enkel originele Jurassic World-spaarzegels zijn toegestaan. Fotokopies zijn verboden. 

9. Zakjes worden uitgegeven van 20/06/2018 t.e.m. 07/08/2018. Volle spaarkaarten kunnen ingeleverd 

worden t.e.m. 18/08/2018. 

10.  OKay, OKay Compact en Dreamland behouden zich het recht voor om de actievoorwaarden op elk 

moment te wijzigen en/of de actie te beëindigen. 

11. Actie is geldig binnen de limieten van de beschikbare voorraad. 

12. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of indien de omstandigheden dit vereisen, behouden 

DreamLand, OKay, OKay Compact zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) 

zonder meer van deelname aan de actie uit te sluiten of (b) de actie of een deel ervan te wijzigen, uit 

te stellen, in te korten of in te trekken.  

13. Deelneming aan deze actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen 

enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig 

voorbehoud het van toepassing zijnde reglement, louter door hun deelname aan de actie.  

14. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn als enige 

bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.  

* Met uitzondering van volgende producten of diensten: vuilniszakken of stickers van de gemeente, 

producten van de Nationale Loterij, cadeaukaarten, geschenkkaarten, gsm-herlaadkaarten, DreamBaby-

artikelen (die verkocht worden in DreamLand-winkels), gamingvouchers en pretparktickets die op 

dreamland.be besteld worden, kranten, tijdschriften, postzegels, rookwaren, ontwikkeling foto’s, leeggoed 

en elke andere dienst. 


