
 

ACTIEVOORWAARDEN SEGWAY WK-ACTIE 2022 
  
1. Algemeen  
Organisator van de “Segway WK-actie 2022” (hierna te noemen: “Actie”) is Megami B.V., gevestigd aan De 
Tweeling 24A, 5215 MC te ’s-Hertogenbosch (hierna te noemen: “Megami”). Voor deelname aan de Actie 
dient de gebruiker de onderstaande voorwaarden voor deelname te accepteren.  
 
2. Recht op deelname  
Deelname is uitsluitend mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder die woonachtig zijn in Nederland of 
België. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van bij de organisatie van Actie betrokken 
ondernemingen en hun familieleden. Elke deelnemer draagt zelf de eventuele kosten voor internet- en 
telefoonverbindingen. Deze Actie is alleen geldig voor consumenten die het deelnemende model 
KickScooter (Ninebot KickScooter MAX G30E II Powered by Segway) hebben aangeschaft via een aan 
Megami gelieerde, aan deze Actie deelnemende partij. Deze partijen hebben hiervoor speciaal ontworpen 
promotiemateriaal ontvangen en dit materiaal zichtbaar in de winkel getoond.  
 
3. Toelichting deelname  

1. Om deel te nemen aan deze Actie moeten de deelnemers de volgende stappen doorlopen. Er 
moet een Ninebot KickScooter MAX G30E II Powered by Segway zijn gekocht bij een deelnemend 
verkooppunt tijdens de hiervoor bestemde actieperiode van maandag 14 november tot en met 
vrijdag 9 december 2022. Het aankoopbewijs moet worden bewaard voor registratie. 

2. Deelnemers gaan vervolgens naar de website www.megami.nl/wk2022nl (in het geval u in 
Nederland woonachtig bent) of naar de website www.megami.nl/wk2022be (in het geval u in 
België woonachtig bent) om het registratieproces voor een gratis WK-shirt te starten.  

3. De deelnemers laten op deze betreffende website hun contactgegevens achter, zoals contact- en 
adresgegevens. Tevens melden zij hier in welke winkel en op welke datum zij het deelnemende 
product hebben gekocht, wat de gewenste maat shirt is en zorgen vervolgens voor een upload 
van het aankoopbewijs. Het betreffende model KickScooter moet in de genoemde actieperiode 
zijn gekocht. Een registratie op basis van een aankoop die al eerder heeft plaatsgevonden dan de 
genoemde actieperiode (en al dan niet is verwijderd), telt niet mee voor deelname. Registreren 
kan tot en met vrijdag 9 december 2022. 

4. Megami heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer 
onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude 
pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze actievoorwaarden handelt.  

 
4. Prijs  

1. De prijs (een officieel WK-shirt t.w.v. € 89,99) is persoonsgebonden. Prijzen kunnen niet worden 
ingeruild, zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of artikelen met een gelijke of 
vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze. 

2. Na registratie ontvangen de deelnemers binnen vijf werkdagen het gewonnen WK-shirt op het 
door de deelnemer opgegeven adres. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een 
eventuele afwijking van deze termijn. 

 

5. Tijdsduur van de Actie  
De Actie loopt van maandag 14 november tot en met vrijdag 9 december 2022. Megami behoudt zich het 
recht voor om de looptijd te wijzigen.  
 
6. Voortijdige beëindiging van het spel  
Megami behoudt zich het recht voor om het spel zonder aankondiging te beëindigen zonder dat zij deze 
beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de  
betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of Actie, in welke vorm dan  

http://www.megami.nl/wk2022nl
http://www.megami.nl/wk2022be


 

ook. Van deze mogelijkheid zal Megami in het bijzonder, maar niet uitsluitend, gebruik maken wanneer 
een correcte uitvoering van het spel vanwege technische oorzaken (bv. een virus in het computersysteem, 
manipulatie of storingen in hard- en /of software) of om juridische redenen niet kan worden 
gewaarborgd. Megami is te allen tijde gerechtigd om deelname van deelnemers aan de Actie te 
beëindigen.  
 
7. Aansprakelijkheid  

1. Megami, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor 
enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met 
deze Actie inclusief de door Megami ter beschikking gestelde prijzen.  

2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Megami aan het beheer van haar website en de organisatie 
van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig 
of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Megami openbaar gemaakt 
materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Megami niet worden tegengeworpen en kunnen op 
geen enkele wijze een verplichting voor Megami in het leven roepen.  

3. Megami is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke 
reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of 
definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.  

 
8. Verklaring gegevensbescherming  

1. Deelnemers dienen juiste en volledige naam-, contact- en adresgegevens te verstrekken. 
Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.  

2. Alle gegevens die Megami verkrijgt in het kader van deze Actie zullen vertrouwelijk en conform de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.  

3. De door deelnemers verstrekte gegevens worden door Megami verzameld en enkel gebruikt voor 
het versturen van het officiële WK-shirt.  

4. Voor alle aanvullende informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens door het 
organiserend bedrijf, kan de deelnemer de gegevensbeschermingsverklaring van het organiserend 
bedrijf lezen via de privacy policy op de website www.megami.nl.  

 

http://www.megami.nl/

