
Algemene voorwaarden 
L.O.L. Surprise!™-verzendbonus en loterij 

L.O.L. Surprise!™ Recyclingprogramma 
 
 

1. De L.O.L. Surprise!™-verzendbonus en loterij (de ‘actie’) kan iedereen in België 
deelnemen m.u.v. de medewerkers van de Promotor, hun familieleden, de 
vertegenwoordigers van de Promotor en alle overige personen die betrokken zijn bij de 
actie. 

2. De promotie start op 25 november 2020 en loopt tot en met 25 mei 2021. 
3. Verpakking die minimaal 1 kg wegen en L.O.L. Surprise!™-producten, verpakkingen en 

accessoires bevatten en binnenkomen tussen 25 november 2020, 9.00 u en 25 mei 
2021, 17.00 u, worden geaccepteerd en dingen mee naar een prijs uit de loterij.  

4. Slechts de eerste 100 inzendingen met geaccepteerd afval en een minimum 
verzendgewicht van 1 kg komen in aanmerking voor de extra 500 TerraCycle®-punten 
(1 punt = €0,01). 

5. Er zijn 4 prijzen te winnen. Alle winnaars worden willekeurig getrokken uit de deelnemers 
in België. 

6. Om mee te doen, moeten deelnemers een toestemmingsverklaring op de actiepagina 
invullen, zich aanmelden voor het programma als ze dat nog niet hebben gedaan en 
vervolgens L.O.L. Surprise!™-producten, verpakkingen en accessoires verzamelen. 
Zodra zij genoeg hebben verzameld, moeten zij dit afval verzenden naar TerraCycle®; 
daarvoor kan gebruik worden gemaakt van het gratis verzendetiket dat na inloggen in 
het TerraCycle®-account te vinden is onder: 
https://www.terracycle.com/nl-BE/account/edit. Het afval dat wordt geaccepteerd, staat 
beschreven op de pagina m.b.t. het L.O.L. Surprise!™-Recyclingprogramma. 

7. Winnaars worden getrokken uit de inzendingen die binnen de gestelde periode zijn 
ontvangen zoals vermeld onder de punten 3 en 4 hierboven.  

8. Met het oog op looptijd van de promotie zoals vermeld onder punt 3 adviseren wij 
deelnemers om hun laatste pakketten niet later dan 11 mei 2021 in te sturen om nog 
mee te dingen naar de prijzen in de loterij. Voor de 500 TerraCycle®-bonuspunten 
adviseren wij deelnemers om hun pakket(ten) zo snel mogelijk in te sturen want alleen 
de eerste 100 inzendingen komen hiervoor in aanmerking.  

9. TerraCycle® is niet aansprakelijk voor L.O.L. Surprise!™-producten, verpakkingen en 
accessoires die kwijt raken in de verzending. Het verzendbewijs is geen bewijs van 
ontvangst. 

10. Slechts één verzendbonus aan TerraCycle®-punten en/of één loterijprijs zal worden 
toegekend per TerraCycle®-accounthouder. 

11. Het prijzenpakket bestaat uit één L.O.L. Surprise! 4-in-1 Glamper ter waarde van 
€116,99 en drie L.O.L. Surprise Deluxe Present Surprises (€34,99). Er worden geen 
alternatieve prijzen geheel of gedeeltelijk aan de winnaars gegeven om de 
TerraCycle®-punten en de loterijprijzen te vervangen. 

12. Iedereen die in aanmerking komt voor de TerraCycle®-bonuspunten ontvangt uiterlijk 7 
juni 2021 bericht per e-mail en de punten zullen worden toegekend binnen 10 

https://www.terracycle.com/nl-BE/account/edit
https://www.terracycle.com/nl-BE/brigades/lolsurprise-be


werkdagen na ontvangst van het pakket/de pakketten (binnen de looptijd van de 
promotie). 

13. TerraCycle® mag uw gegevens uitsluitend doorgeven aan haar partner L.O.L 
Surprise!™ als u bent getrokken als winnaar in de loterij. Winnaars ontvangen bericht 
per e-mail uiterlijk 7 juni 2021 en zullen dan worden verzocht om hun adresgegevens 
door te geven om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. TerraCycle® en L.O.L 
Surprise!™ zijn gezamenlijke verwerkers van deze gegevens, echter uitsluitend voor het 
kunnen informeren van de loterijwinnaars en het toesturen van de prijzen. De prijzen 
zullen binnen 20 werkdagen na bekendmaking van de winnaars worden verzonden. 

14. Winnaars kunnen worden gevraagd om deel te nemen aan een bescheiden 
publiciteitsactie zonder vergoeding van zijde van de Promotor. 

15. De Promotor behoudt zich het recht voor om deelnemers te verwijderen die niet voldoen 
aan deze voorwaarden, de wet of wiens gedrag door de organisator als oneerlijk of 
frauduleus wordt beschouwd. De Promotor behoudt zich het recht voor om de actie op te 
schorten of te wijzigen wanneer dit nodig is om redenen waarop de Promotor geen vat 
heeft. 

16. Door u aan te melden voor het L.O.L. Surprise!™-Recyclingprogramma gaat u tevens 
akkoord met de Algemene Voorwaarden; deze kunt u hier vinden: Algemene 
Voorwaarden. Als u ons privacybeleid wilt lezen, klik dan hier: Privacybeleid & Cookies. 

17. Mocht de Promotor van plan zijn om deze actie te beëindigen resp. uit te breiden, dan 
zal deze dit één maand van tevoren kenbaar maken via deze website.  

 
Promotor: TerraCycle Belgium SPRL, rue Gachard 88, boîte 14., BE-1050 Bruxelles, Belgium 

https://www.terracycle.com/nl-BE/pages/terms-of-use
https://www.terracycle.com/nl-BE/pages/terms-of-use
https://www.terracycle.com/nl-BE/pages/privacy-policy-be

