
Actievoorwaarden 
 
Actie “Beleef het Sprookje van dichtbij”  
“Beleef het sprookje van dichtbij”  
Deze actievoorwaarden houden verband met de Actie “Beleef het sprookje van dichtbij”, de musical Hans & 
Grietje. 
De Actie wordt georganiseerd door Princess Household Appliances B.V. te Tilburg (“PHA”) in samenwerking met 
Van Hoorne Entertainment te Molenaarsgraaf (“VHE”).  
1 Algemeen 1.1 De Actie loopt van 28 september 2017 tot en met 19 maart 2018.  
1.2 Alle personen die deelnemen aan de Actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze Actievoorwaarden.  
 
 
2 De Actie 2.1 Deelname aan deze Actie staat open bij de aanschaf van alle Princess producten met een 
minimale totale waarde van € 24,90.  
2.2 Het bedrag van € 24,90 mag de optelsom zijn van meerdere Princess producten, zolang deze op één 
kassabon staan vermeld.  
 
 
3 Termijn 3.1 De deelnemende consument dient zicht uiterlijk op 2 april 2018 te hebben ingeschreven voor de 
actie via de website van PHA, www.princess.nl, of het deelnameformulier te hebben geretourneerd aan PHA.  
 
 
4 Behandeling inzendingen 4.1 Inzendingen worden alleen in behandeling genomen indien:  
4.2 De consument zich uiterlijk op 2 april 2018 heeft ingeschreven op het online platform van de actie via 
www.princess.nl.  
 
a) De Deelnemer dient hiervoor de NAWTE gegevens altijd in te vullen.  
b) De Deelnemer dient ook de barcode van het aangekochte Princess product in te voeren.  
c) Indien de barcode niet correct is, ontvangt de consument een uitval mail, de Deelnemer doet dan automatisch 
niet mee aan de actie. 4.3 Als de Deelnemer alle benodigde gegevens correct heeft ingevoerd, ontvangt men 
binnen twee weken een bevestigingsmail van de inzending. Deze mail bevat een unieke code. Deze unieke code 
kan verzilverd worden voor een gratis tweede kaartje voor de Musical.  
4.4 Indien de consument niet in staat is om zich op het online platform in te schrijven, kan deze contact opnemen 
met PHA via telefoonnummer: 088-5940400. De Deelnemer ontvangt dan een deelnameformulier van de actie 
welke per post geretourneerd moet worden voor 2 april 2018.  
 
 
Het deelnameformulier is tevens terug te vinden op het online platform van de actie op www.princess.nl. 
 
5 Aanbod 5.1 De Deelnemers ontvangen een bevestigingsmail met een unieke code waarmee men recht heeft 
op éénmalig het tweede kaartje gratis voor Hans & Grietje de Musical.  
5.2 De unieke code kan van 28 september 2017 tot en met 2 april 2018* verzilverd worden voor een tweede 
gratis kaartje voorstelling bij één van de deelnemende theaters via www.vanhoorne.com/princess  
 
 
* de unieke code kan verzilverd worden tot en met de laatste speeldag van Hans & Grietje de Musical. Ten tijden 
van het opmaken van deze actievoorwaarden staat deze gepland tot en met mei 2018.  
5.3 De waarde van het kaartje bedraagt maximaal € 19,50. Het gratis entreebewijs geldt enkel voor het tweede 
(goedkoopste) kaartje.  
5.4 Deelnemers kunnen hun reservering maken op basis van beschikbaarheid.  
5.5 Het tweede gratis kaartje is niet inwisselbaar voor contanten.  
5.6 Op het tweede gratis kaartje wordt geen wisselgeld teruggegeven.  
5.7 Het tweede gratis kaartje is overdraagbaar.  
5.8 De unieke code is alleen online te verzilveren. 



5.9 Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of e-tickets.  
5.10 Er kunnen reserveringskosten in rekening worden gebracht.  
 
6 Verzilvering tegoedbon 6.1 De bevestigingsmail bevat een unieke code, met deze unieke code wordt 
automatisch het tweede kaartje verrekend.  
6.2 Bij verzilvering van de unieke code gaat de Deelnemer een rechtsverhouding aan met “VHE”.  
 
 
Die verhouding wordt beheerst door de algemene voorwaarden van “VHE”.  
6.3 De Deelnemer dient op de hoogte te zijn van de geldende voorwaarden van Hans & Grietje de Musical.  
 
7 Deelnemende Theaters  
 
7.1 Op www.vanhoorne.com/princess staan te allen tijde de juiste speeltijden en deelnemende theaters vermeld.  
7.2 Deelnemers kunnen hun reservering maken op basis van beschikbaarheid.  
7.3 Wijzigingen onder voorbehoud.  
7.4 Vol = vol  
8 Aanvullende informatie Hans & Grietje de Musical  
 
Verkleedwedstrijd  
8.1 Elke bezoeker van Hans & Grietje de Musical, mag verkleed komen naar de voorstelling.  
8.2 Per voorstelling wordt na de musical een prijswinnaar gekozen door “VHE”.  
8.3 De prijswinnaar ontvangt een gratis product van Princess.  
8.4 De prijs wordt aangeboden voor “VHE” in samenwerking met “PHA”.  
 
9 Publiciteit 9.1 Door deelname aan deze actie geeft u aan dat u uw medewerking zult verlenen aan eventuele 
door Princess georganiseerde publiciteitsacties alsook dat Princess het recht heeft uw naam en beeltenis in de 
media te gebruiken, één en ander voor publiciteitsacties die verband houden met de Actie “Beleef het sprookje 
van dichtbij”. Al hetgeen dat hiervoor genoemd is brengt mogelijk uw verschijning in een theateromgeving en/of 
op televisie en/of in aanwezigheid van de pers met zich mee. 
 
 
10 Intellectuele Eigendom 10.1 Alle uit deze Actie voortkomende intellectuele eigendomsrechten, waaronder 
maar niet beperkt tot auteursrechten op de ingeleverde slagzinnen, komen toe aan Princess. Door deelname aan 
deze actie verklaart u exclusief rechthebbende te zijn van het intellectuele eigendom dat rust op het door u 
ingezonden materiaal en verbindt u zich om op het eerste verzoek van PHA aan de overdracht van zodanige 
rechten uw medewerking te verlenen en daartoe alle noodzakelijke (rechts) handelingen te verrichten, zonder 
daarbij voorwaarden te kunnen stellen.  
11 Uitsluiting 11.1 Princess behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer van deelname uit te sluiten indien 
de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of anderszins 
onrechtmatig handelt jegens Princess of derden.  
11.2 Personeelsleden van Princess, de personen die betrokken zijn bij het opstellen van reclamemateriaal in 
verband met deze Actie en juryleden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.  
 
 
12 Aansprakelijkheid 12.1 Princess aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade (directe of 
indirect) op welke wijze dan ook voortvloeiende uit of samenhangende met de Actie, direct of indirect, tenzij er 
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Princess en/of haar leidinggevenden. Deze uitsluiting van 
aansprakelijkheid geldt ook met betrekking tot het zoekraken van gegevens.  
 
 
13 Persoonsgegevens 13.1 De naam- en adresgegevens en/of andere persoonsgegevens die Princess verkrijgt 
via de deelnameformulieren zullen worden opgenomen in een bestand. Dit bestand is aangemeld bij de 
Registratiekamer te Den Haag. Uw gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Wet bescherming 
persoonsgegevens behandeld worden en zullen uitsluitend worden gebruikt zoals hieronder beschreven.  



13.2 Deelname aan de Actie “Beleef het sprookje van dichtbij” impliceert dat u Princess toestemming geeft uw 
naam- en adresgegevens te gebruiken om u eventueel en éénmalig te informeren over (nieuwe) Princess 
producten en/of acties. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u dat schriftelijk meedelen aan 
Princess Household Appliances B.V., onder vermelding van ‘direct mailing’, Postbus 3189, 5003 DD Tilburg.  
 
 
14 Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring 14.1 In aanvulling op deze Actievoorwaarden zijn op de Actie 
van toepassing de algemene voorwaarden van Princess. Een kopie van deze laatst genoemde algemene 
voorwaarden kunt u opvragen bij Princess Household Appliances B.V. via telefoonnummer +31 (0) 88 5940400.  
14.2 Door deelname aan de Actie worden de Deelnemers geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden 
en de algemene voorwaarden en hebben hiermee ingestemd.  
 
 
15 Diversen 15.1 De deelnemende consument kan geen aanspraak maken op financiële compensatie indien hij 
of zij niet in staat is de tegoedbon te verzilveren.  

15.2 Indien zich omstandigheden voordoen, die van zodanige aard zijn dat Princess zich genoodzaakt ziet de 
Actie geen (verdere) doorgang te laten vinden, zal Princess een door haar vast te stellen bedrag naar rato van 
het aantal op dat moment ontvangen deelnameformulieren betalen aan een door haar uit te kiezen charitatieve 
organisatie.  

15.3 Wanneer Hans & Grietje de Musical, om wat voor reden dan ook, geannuleerd wordt, wordt u een alternatief 
aangeboden door “VHE”.  
 
16 Geschillen 16.1 Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 
Nederland. Het Nederlands recht is van toepassing. 
 

 


