
LEVEL27 “ALL STARS” - ACTIEVOORWAARDEN ARCADEKAST
“Behaal de high score en win een PlayStation 5”

● Deze actie is geïnitieerd door Level27 BV te Hasselt.
● Met het in ontvangst nemen van de door Level27 ontworpen arcadekast accepteer je

de hieronder genoemde voorwaarden en ding je automatisch mee om een PlayStation
5 te winnen.

● Deelnemen aan de actie is kosteloos en kan enkel in overleg met en na akkoord van
Level27.

● Elke deelnemende partij krijgt de arcadekast een week in zijn bezit en mag in die
periode een onbeperkt aantal keer deelnemen om de high score te behalen.

● De deelnemende partij die op het einde van de actie de hoogste high score behaald
heeft, wint de prijs.

● Het betreft een PlayStation 5.
● Over de selectie en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
● De prijs is niet in te wisselen voor geld of een ander product.
● De winnaar van de actie wordt gecontacteerd door Level27.
● Looptijd van de actie is tot en met 31/12/2021.

Deze actievoorwaarden zijn gepubliceerd op vrijdag 17 september 2021.
Alle rechten voorbehouden aan Level27.

Level27 BV
Kunstlaan 18/4
3500 Hasselt
België
info@level27.be
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LEVEL27 “ALL STARS” - ACTIEVOORWAARDEN DEELACTIE
“Win een VR game experience”

● Deze actie is geïnitieerd door Level27 BV te Hasselt.
● Door een foto op Facebook of Instagram te delen met de hashtag #level27allstars

accepteer je de hieronder genoemde voorwaarden en ding je automatisch mee om een
VR game experience te winnen.

● Deelnemen aan de actie is kosteloos.
● De prijs betreft een VR game experience.
● Over de selectie en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
● De prijs is niet in te wisselen voor geld of een ander product.
● De winnaar wordt willekeurig gekozen uit de deelnemers.
● De winnaar van de actie wordt bekend gemaakt op de social media van Level27 en

afzonderlijk gecontacteerd door Level27.
● Looptijd van de actie is tot en met 31/12/2021.

Deze actievoorwaarden zijn gepubliceerd op vrijdag 17 september 2021.
Alle rechten voorbehouden aan Level27.

Level27 BV
Kunstlaan 18/4
3500 Hasselt
België
info@level27.be
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