
Actievoorwaarden  

1. De spaaractie wordt van 13/6/2019 t.e.m. 28/9/2019 georganiseerd door DreamLand NV, met 
maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, BE0448.746.645 ("DreamLand"), en 
staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het Belgisch grondgebied wonen en 
een Xtra-app, -kaart of -login hebben.   

2. Dit aanbod is uitsluitend geldig bij DreamLand-winkels in België. Koop je op dreamland.be, dan is de 
actie geldig indien je jouw bestelde producten gaat afhalen in een DreamLand-winkel. De actie is dus 
niet geldig bij afhaling van je bestelde producten in een Colruyt-winkel, OKay-winkel of in geval van 
levering aan huis. 

3. Bij afgifte van je Xtra-app of -kaart, ontvang je per aankoopschijf van € 10 aan LEGO® bouwsets 1 
LEGO® spaarzegel. Er worden enkel LEGO® spaarstickers gegeven bij aankoop van LEGO® bouwsets en 
niet bij aankoop van andere LEGO® artikelen. De spaarkaarten zijn te vinden in de DreamLand-winkels.  

4. Je kan alleen spaarstickers verzamelen door deelnemende LEGO® producten te kopen. Bij DreamLand 
krijg je per aankoopschijf van € 10 aan LEGO® bouwsets 1 spaarzegel aan de kassa. Als je een 
bestelling plaatst op dreamland.be, waarbij je voor een minimumbedrag van € 10 aan LEGO® 
bouwsets bestelt, en deze nadien afhaalt bij DreamLand, krijg je ook 1 LEGO® spaarzegel. 

5. Met de LEGO® spaarzegel kan je meedoen aan de spaaractie om een LEGO® Party pakket t.w.v. € 75* 
gratis te ontvangen. Een LEGO® Party pakket bestaat uit 1 LEGO® Party Box, met daarin 10 LEGO® 
bouwzakjes en 10 LEGO® uitnodigingen*, en 1 LEGO® bouwdoos naar keuze t.w.v. € 19,99 (te kiezen 
uit 1 van deze 3 referenties: ON777378, ON777457 of ON777442). 

6. Je kan een LEGO® Party pakket bekomen bij inlevering van een volle spaarkaart met 15 LEGO® 
spaarstickers. Zonder spaarkaart kan je ook een LEGO® Party pakket aankopen voor de volle prijs van € 
75*. LEGO® spaarstickers ontvangen bij DreamLand kunnen gecombineerd worden op 1 spaarkaart. 
De spaarkaart kan alleen bij DreamLand ingeruild worden. 

7. Losse spaarstickers en volle spaarkaarten kan je niet gebruiken voor een andere actie of inwisselen 
tegen geld. 

8. DreamLand kan verloren, beschadigde of gestolen spaarstickers niet vervangen.  
9. Enkel originele LEGO® spaarstickers zijn toegestaan. Fotokopies zijn verboden. 
10. LEGO® spaarstickers worden uitgegeven van 13/6/2019 t.e.m. 28/9/2019. Volle spaarkaarten kunnen 

ingeleverd worden t.e.m. 28/9/2019. 
11.  DreamLand behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden op elk moment te wijzigen en/of de 

actie te beëindigen. 
12. Actie is geldig binnen de limieten van de beschikbare voorraad. 
13. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt 

DreamLand 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.  

14. Deelnemen aan deze actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze actievoorwaarden. 
Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden 
zonder enig voorbehoud de toepassing van de actievoorwaarden, louter door hun deelname aan de 
actie.  

15. Deze actievoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn als 
enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan. 

*Waarde van de LEGO® Party Box en de LEGO® bouwdoos naar keuze op datum lancering spaaractie. 


