
Actievoorwaarden “Win een droomreis naar Disneyland” 
 
1. Algemeen  

1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Win een droomreis naar 
Disneyland” (“Actie”) die ter beschikking wordt gesteld door Lifesense Group B.V., 
gevestigd te Eindhoven, Nederland, aan het adres High Tech Campus 41 (“Lifesense 
Group”).  

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van Oopsie Heroes, een nieuw product 
van Lifesense Group. 

 
2. Looptijd 

2.1. De promotie begint op 1 september 2019 en de einddatum en -tijd van de Actie is op 
1 juni 2020, om 16:00 (“promotieperiode”). 

 
3. Deelname 

3.1. Deze prijstrekking (de “Actie”) is open voor alle mensen uit Nederland, van 
minimaal 18 jaar oud, die Oopsie Heroes hebben gekocht en hebben deelgenomen 
aan het Oopsie Heroes gebruikersonderzoek. 

3.2. Lifesense Group is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening 
is dat deelnemers in strijd met deze actievoorwaarden handelen dan wel indien zij 
van mening is dat deelnemers zich anderszins frauduleus gedragen.  

3.3. U kunt deelnemen aan de Actie door tijdens de promotieperiode de Oopsie Heroes 
sensor te kopen op de actiepagina www.oopsieheroes.com/pages/disney-winactie. 
Uw inzending is pas geldig na het voltooien van het gebruikersonderzoek van Oopsie 
Heroes, waardoor we feedback over ons product kunnen krijgen. 

3.4. Er zal slechts één inzending per persoon of emailadres geaccepteerd worden. 
3.5. Gebruik bij het kopen van Oopsie Heroes de naam en/of het emailadres waarop 

Lifesense Group u kan bereiken. 
 
4. Prijzen 

4.1. De prijs van deze Actie is een reis naar Disneyland Parijs ter waarde van €750,-, vrij 
te besteden aan entreekaarten en hotels en/of vervoer, gerelateerd aan het bezoek aan 
Disneyland Parijs. 

4.2. Er is geen limiet aan het aantal personen dat gebruik kan maken van de prijs, enkel 
aan het te besteden bedrag en het type uitgaven (gerelateerd aan Disneyland Parijs). 

4.3. Indien het besteedde bedrag aan tickets en/of hotels hoger is dan €750,-, dan zijn 
deze kosten voor eigen rekening. 

4.4. De prijs is één jaar geldig na de einddatum van de promotieperiode (te weten van 1 
juni 2020 tot en met 1 juni 2021. Het bezoek aan Disneyland Parijs dient derhalve 
plaats te vinden op de data die vallen binnen deze periode. 

 
5. Aanwijzing prijswinnaar 

5.1. De aanwijzing van de prijswinnaar geschiedt op onpartijdige wijze, door een blinde 
trekking op 8 juni 2020 uit een gegevensbestand waarin alle personen die conform de 
bovenstaande voorwaarden deelnemen aan de Actie zijn opgenomen, verricht door 
een onafhankelijke persoon die geen direct belang heeft bij Lifesense Group of de 
Actie. 

5.2. Lifesense Group zal binnen één week na de trekking telefonisch of via de mail 
contact opnemen met de winnaar. Hierbij zal informatie worden verstrekt over hoe 
de winnaar de prijs kan accepteren. Indien de prijs niet wordt geaccepteerd of de 



winnaar niet binnen één week reageert, dan vervalt diens recht op de prijs zonder 
gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan de deelnemer of de prijswinnaar. 
Lifesense Group zal in dat geval opnieuw een prijswinnaar selecteren door middel 
van een blinde trekking. 

 
6. Uitgesloten deelnemers 

6.1. Werknemers van (a) Lifesense Group of (b) elk ander bedrijf verbonden aan de 
productie of distributie van deze promotie alsook familieleden of huisgenoten zijn 
uitgesloten van deelname aan deze promotie. 

 
7. Het Oopsie Heroes gebruikersonderzoek 

7.1. Men kan een set van Oopsie Heroes aanschaffen voor de promotieprijs van €17,95 
wanneer u de sensor aanschaft via de actiepagina. 

7.2. Na het aanschaffen van het product via de actiepagina, zal er meer informatie over 
het gebruikersonderzoek gestuurd worden naar het emailadres waarmee de aankoop 
is gedaan. 

7.3. Het gebruikersonderzoek zal tussen de 6 en 12 weken duren, afhankelijk van de 
vooruitgang van het kind dat Oopsie Heroes zal gebruiken (gemiddeld duurt het 6 tot 
12 weken om van het bedplassen verholpen te zijn). 

 
8. Aansprakelijkheid  

8.1. Lifesense Group is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen 
van) gebreken in de door Lifesense Group en/of door derden te verstrekken prijzen.  

8.2. Lifesense Group besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. 
Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet 
volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere 
vergelijkbare fouten in de door Lifesense Group openbaar gemaakte 
(promotie)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Lifesense Group 
worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Lifesense Group doen ontstaan.  

8.3. Lifesense Group is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die 
voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Lifesense Group is niet 
aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, 
als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.  

8.4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Lifesense Group gelden 
eveneens voor door Lifesense Group ingeschakeld hulppersoneel en door haar 
ingeschakelde derden.   

8.5. De deelnemer vrijwaart Lifesense Group van alle aanspraken van derden die verband 
houden met zijn deelname aan de Actie. 

 
9. Privacy  

9.1. Om deel te nemen aan de Actie dient de deelnemer tijdens het bestellen een aantal 
persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan Lifesense Group: naam, voornaam, 
telefoonnummer, emailadres, adres. 

9.2. Lifesense Group is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van 
de deelnemer in verband met de Actie. Door het accepteren van deze 
actievoorwaarden aanvaardt de deelnemer dat de in het kader van de Actie 
verzamelde persoonsgegevens door derde partijen kunnen worden verwerkt in het 
kader van de Actie.  

9.3. De persoonsgegevens van de deelnemer zullen door Lifesense Group in het kader 
van de Actie worden gebruikt voor het organiseren van de Actie, het aanwijzen van 



de prijswinnaar van de Actie, om de prijswinnaar op de hoogte te stellen dat hij heeft 
gewonnen, en om zijn recht op de prijs te controleren. Door het accepteren van deze 
actievoorwaarden aanvaardt de deelnemer dat de in het kader van de Actie 
verzamelde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de hierboven beschreven 
doeleinden.  

9.4. Door het bestellen van het product via de actiepagina aanvaardt de deelnemer voorts 
dat de persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het toezenden van 
commerciële communicatie. Lifesense Group gebruikt de in het kader van de Actie 
verzamelde gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden en zal deze gegevens niet 
anders gebruiken of langer bewaren dan nodig.   

9.5. De deelnemer kan zijn recht op toegang tot zijn persoonsgegevens (en verbetering en 
verwijdering daarvan) uitoefenen door het versturen van een email naar: 
info@oopsieheroes.com. 

 
10. Vragen, opmerkingen of klachten  

10.1. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via 
www.oopsieheroes.com 

10.2. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze actievoorwaarden 
kunnen kenbaar worden gemaakt aan Lifesense Group door het sturen van een email 
aan info@oopsieheroes.com of door het sturen van een brief aan Lifesense Group 
B.V. (High Tech Campus 41, 5656 AE, Eindhoven). Lifesense Group zal zich naar 
beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk 
is af te handelen. 

 
11. Overig  

11.1. Lifesense Group is te allen tijde gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder 
voorafgaande kennisgeving de Actie en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, dan 
wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Lifesense Group 
daardoor tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Lifesense 
Group zal de actievoorwaarden gedurende de Actieperiode niet ten nadele van de 
deelnemers wijzigen. Wijziging van de Actie en/of deze actievoorwaarden dan wel 
staking van de Actie, zal door Lifesense Group bekend worden gemaakt op de 
Actiesite. 

11.2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of 
worden vernietigd, is Lifesense Group gerechtigd één of meer vervangende 
bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige 
of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn. 

11.3. Lifesense Group handelt in overeenstemming met de Gedragscode 
Promotionele Kansspelen.  
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