
Algemene spelvoorwaarden 

 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de “Pringles & Kalvijn Challenge campagne”, 
georganiseerd door Cinemates BV gevestigd en kantoorhoudende te Kabelweg 42a, 1014 BB 
Amsterdam en in het handelsregister ingeschreven onder KvK-nummer 61244872, en Kellogg’s 
Nederland gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch en in het handelsregister 
ingeschreven onder KvK-nummer 16078708, en zijn geldig van 02/08/2020 t/m 08/09/2020. 

 
• Met deelname aan de betreffende actie gaat deelnemer akkoord met deze voorwaarden.  

 
• De deelname aan dit Spel staat open voor elke natuurlijke, meerderjarige persoon die persoonlijk en 

individueel deelneemt en die woonachtig is in Nederland, met uitzondering van het personeel van 
Kellogg’s (Pringles), van Cinemates en iedereen die betrokken was bij de uitwerking van het Spel, 
evenals hun directe familieleden. Minderjarigen moeten vooraf toestemming krijgen van een 
ouder/wettelijke vertegenwoordiger.  
 

• Deelnemer is verplicht tot het geven van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname.  
 

• Elke deelname moet eerlijk verlopen. Het is ten strengste verboden op welke manier ook te trachten 
het mechanisme van het spel te beïnvloeden of te veranderen om de resultaten te wijzigen. Het is ten 
strengste verboden met meerdere adressen deel te nemen of onder een andere naam deel te 
nemen. Per gezin wordt slechts één prijs uitgereikt. 
 

• Over de uitslag van de winnaar/prijzen wordt niet gecorrespondeerd. 
 

• De prijs is persoonsgebonden en komt toe aan de winnaar. De prijs is dus niet overdraagbaar, 
inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.  
 

• Indien de prijs wordt geweigerd of niet aanvaard onder de gestelde voorwaarden, zal de prijs niet 
worden uitgekeerd. In dat geval wordt een andere winnaar geselecteerd.  
 

• De prijs wordt toegekend in de staat waarin deze zich bevindt. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor 
enig gebrek aan prijs noch voor eventuele schade bij of vertraging van levering (verzending) van de 
prijs. 
 

• De verzending van de prijs gebeurt door de Aanbieder of een ander daartoe aangewezen derde. 
Indien Aanbieder de prijs niet zelf levert aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid voor de levering. 
Aanbieder is in ieder geval niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of 
verzendingsbedrijven bij levering van de prijzen.  
 

• De winnaar heeft tot uiterlijk een maand na bekendmaking aanspraak op uitreiking van de prijs. 
Daarna vervalt de aanspraak. 
 



• Deelnemer geeft de Aanbieder en Pringles toestemming om de verstrekte persoonsgegevens, 
eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de winactie 
via alle media, en wereldwijd te verwerken. 
 

• De gegevens van de deelnemers worden enkel gebruikt om contact op te nemen met de winnaars en 
zullen nadien in geen enkel geval worden bewaard. 
 

• Aanbieder mag deze persoonsgegevens opslaan in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en 
conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld. 
 

• De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt ten einde uitvoering te geven aan de winactie, 
waaronder de uitreiking van de prijs. In dat verband is Aanbieder gerechtigd om de 
persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, voor zover deze betrokken zijn bij de 
betreffende winactie. 
 

• Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs komt voor eigen rekening en risico van de winnaar.  
 

• Aanbieder is niet aansprakelijk voor mogelijke schade in verband met deelname aan de winactie 
noch voor eventuele technische storingen of gebreken of vertragingen met betrekking tot de 
deelname aan de prijsvraag. 
 

• Aanbieder is gerechtigd de winactie en/of de voorwaarden eenzijdig aan te passen zonder enige 
schadeplichtigheid. 
 

• Alle vragen aangaande dit reglement die geen betrekking hebben op de uitslag (zie artikel 5.1) 
kunnen schriftelijk gestuurd worden naar onderstaand adres: Kabelweg 42a, 1014 BB Amsterdam 

 
• Alleen de Nederlandse wetgeving is van toepassing op het Spel en op deze voorwaarden.  

 
• Naast bovenstaande voorwaarden zijn per specifieke “challenge” de volgende voorwaarden van 

toepassing: 
 
YouTube Challenge 
Cinemates beoordeelt op basis van originaliteit en de campagne richtlijnen (zichtbaarheid Pringles, 
gebruik van #playwithpringles en @pringles.nl) van Pringles welke ingezonden ideeën in de YouTube 
video worden gerealiseerd. De personen die via Instagram een idee hebben ingezonden die in de 
YouTube video worden gerealiseerd ontvangen per persoon 1 Polaroid Now camera. In totaal zijn er 
voor deze “challenge” 4 Polaroid Now camera’s te winnen. De winnaars worden via Instagram DM 
benaderd.  
 
Ring Challenge  
Cinemates beoordeelt op basis van originaliteit en de campagne richtlijnen van Pringles 
(zichtbaarheid Pringles, gebruik van #playwithpringles en @pringles.nl )welke via Instagram 
ingezonden ‘ringen’ winnen. Door middel van een online tool worden de winnaars blind gekozen. De 
winnaars ontvangen via Instagram DM een bericht en ontvangen per persoon 1 Polaroid Now 
camera. In totaal zijn er voor deze “challenge” 36 Polaroid Now camera’s te winnen.  
 
 



• Zoek de verschillen  
Cinemates beoordeelt op basis van correctheid en de campagne richtlijnen van Pringles (gebruik van 
#playwithpringles en @pringles.nl) de ingezonden Instagram uitingen. Door middel van een online 
tool worden de winnaars blind gekozen. De winnaars ontvangen via Instagram DM een bericht en 
ontvangen per persoon 1 Polaroid Now camera. In totaal zijn er voor deze “challenge” 20 Polaroid 
Now camera’s te winnen. 
 
Chain Challenge  
Cinemates beoordeelt op basis van originaliteit en de campagne richtlijnen van Pringles 
(zichtbaarheid Pringles, gebruik van #playwithpringles en @pringles.nl) welke via Instagram 
ingezonden chain video’s winnen. De winnaars ontvangen via Instagram DM een bericht en 
ontvangen per persoon 1 Polaroid Now. In totaal zijn er voor deze “challenge” 5 Polaroid Now 
camera’s te winnen. 
 
Pringles Trickshot Challenge  
Cinemates beoordeelt op basis van correctheid en de campagne richtlijnen van Pringles (gebruik van 
#playwithpringles en @pringles.nl) de ingezonden reacties. Door middel van een online tool worden 
de winnaars blind gekozen. De winnaars ontvangen via Instagram DM een bericht en ontvangen per 
persoon 1 Polaroid Now camera. In totaal zijn er voor deze “challenge” 15 Polaroid Now camera’s te 
winnen. 
 
 

 
 

*** 


