
WEDSTRIJDREGLEMENT LITTLE PEOPLE 

Artikel 1: Voorwerp en Organisator 
In het kader KrokusKriebels 2021 (van 13/02/2021 tot en met 21/02/2021) organiseert 
Train World, met vestiging te Prinses Elisabethplein 5, 1030 Schaarbeek, een wedstrijd 
tijdens de duur van KrokusKriebels.  

Artikel 2: Voorwaarden voor deelname 
2.1. Alle natuurlijke personen van 12 t.e.m. 15 jaar kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. Deze 
wedstrijd is exclusief voorbehouden aan deze betalende bezoekers die naar Train World komen 
tijdens KrokusKriebels. 
2.2. Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer dit reglement zonder enige 
beperking of voorbehoud en ziet af van ieder beroep tegen de beslissingen genomen door het 
collectief, zijn partners en de juryleden van deze wedstrijd. 
2.3. Iedere deelname die onvolledig is of in een andere dan de in dit reglement voorziene vorm, zal 
als nietig worden beschouwd. Indien de deelnemer dit reglement niet naleeft, wordt zijn/haar 
deelname ingetrokken. 
2.4. Train World behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd te allen tijde te onderbreken, af te 
gelasten, op te schorten of uit te stellen of om de modaliteiten ervan te wijzigen zonder dat het 
hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Het reglement zal worden bijgewerkt en geüpdatet 
wanneer dit noodzakelijk is. 

Artikel 3: Verloop van de wedstrijd 
Om te kunnen deelnemen krijgt elke deelnemer twee minifiguurtjes. Deze worden gebruikt tijdens 
de vijf foto-opdrachten. De foto’s worden genomen met een smartphone of met een digitaal 
fototoestel. Elke deelnemer post de foto’s die hij/zij nam van de minifiguurtjes op Instagram met de 
hashtag 
#TrainWorldTeens of mailt ze naar info@trainworld.be. De foto’s kunnen t.e.m. 28 februari gedeeld 
of per mail verstuurd worden. De foto’s die op andere socialemediakanalen gepost worden komen 
niet in aanmerking voor deelname. 

Artikel 4: Geldigheidsdatums 
Deze wedstrijd start op 13 februari 2021 om 10.00 uur en eindigt op 28 februari 2021 om 17.00 uur. 
Hij vindt plaats op alle openingsdagen van Train World (van dinsdag tot zondag). Deelnames die na 
deze uiterste datum ontvangen worden, zullen niet in aanmerking worden genomen. 

Artikel 5: Prijzen 
In totaal worden er 25 prijzen verdeeld. De prijs is een deelname aan een stop-motion workshop. De 
workshop duurt een halve dag. 
5.1. Modaliteiten voor de toekenning van de prijzen 
Na 28 februari 2021 worden alle foto’s bekeken. De fotografen van foto’s die creatief, vindingrijk, 
grappig of vernieuwend zijn worden gecontacteerd via mail of Instagram. Met de winnaars wordt 
bekeken wanneer de workshop rond stop-motion georganiseerd kan worden. Hierbij houdt Train 
World rekening met de van kracht zijnde Covid-19-maatregelen. 
5.2. De prijs kan niet omgeruild worden, noch omgezet in geld. 
5.3. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals hij toegekend werd. 
5.4. Train World kan te allen tijde een prijs aanpassen en die vervangen door een gelijkwaardig 
alternatief, om productieredenen of inhoudelijke redenen. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van Train World 
6.1. Train World is niet aansprakelijk voor het niet afleveren van een prijs als de deelnemer niet 
bereikbaar blijkt te zijn. 
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6.2. Typfouten, drukfouten, spellingsfouten of andere fouten, net als technische problemen 
(waaronder de communicatie per e-mail) kunnen niet ingeroepen worden om enige verplichting 
in hoofde van Train World op te baseren. 
6.3. Train World wijst alle aansprakelijkheid af, wanneer het ertoe verplicht zou worden of het nodig 
zou achten de wedstrijd uit te stellen, te onderbreken of te annuleren, of de duur ervan te beperken. 
6.4. Train World kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan de prijs, of als de prijs 
niet zou voldoen aan de gecreëerde verwachtingen.  

Artikel 7: Persoonlijke gegevens 
Door zijn/haar foto’s te posten op Instagram met de hashtag #TrainWorldTeens of door ze te mailen 
naar info@trainworld.be, geeft de deelnemer Train World uitdrukkelijk de toestemming om de 
gegevens te verzamelen, hem/haar te identificeren en te contacteren in het kader van de wedstrijd, 
overeenkomstig de modaliteiten beschreven in het privacybeleid van Train World, dat geraadpleegd 
kan worden op de website van Train World (http://www.trainworld.be/nl/privacy-cookies).  
Train World verbindt zich ertoe verantwoordelijk om te springen met de gegevens en die enkel te 
gebruiken in functie van deze wedstrijd. Het kan enkel gaan om verwerkingen van 
persoonsgegevens om de deelnemer te identificeren of om contact op te nemen in het kader van de 
wedstrijd 
(bijvoorbeeld om een datum voor de workshop af te spreken). 

Artikel 8: Raadpleging van het reglement 
8.1. Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer alle voorwaarden van het 
wedstrijdreglement, bevestigt hij/zij er op voorhand kennis van te hebben genomen, en aanvaardt 
hij/zij alle beslissingen die Train World neemt met betrekking tot de wedstrijd. Alles wat 
gecommuniceerd wordt over de wedstrijd geldt als punt van het reglement. 
8.2. Train World kan te allen tijde het wedstrijdreglement aanpassen. 
8.3 Dit reglement wordt op de website van Train World (http://www.trainworld.be) gepubliceerd en 
kan, indien gewenst, afgedrukt worden vanop deze site. 

Artikel 9: Geschillen 
Het Belgisch recht is van toepassing op dit wedstrijdreglement en op de juridische band tussen Train 
World en de deelnemer in het kader van de wedstrijd waarop dit reglement van toepassing is. 
Alle eventuele geschillen tussen Train World en de deelnemer met betrekking tot de interpretatie, 
de uitvoering en de gevolgen van dit wedstrijdreglement, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid 
van de rechtbanken van Brussel. 
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