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Actievoorwaarden ‘Good Times Island’ 

1. Algemeen 

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de 

door McDonald’s Nederland B.V. georganiseerde Good Times Island actie (hierna: 

de "Actie"). 

2. De Actie start op 2 juni 2017 om 00.00 uur en eindigt op 20 augustus 2017 om 23.59 

uur (hierna: de “Actieperiode”). Gedurende de Actieperiode worden er wekelijks 

door een jury drie ‘prijzen’ vergeven onder de deelnemers van die week met de 

meest creatieve en/of originele inzending. Gedurende de Actieperiode kunnen 

deelnemers elke week opnieuw kans maken op het winnen van een prijs door zich 

opnieuw te registreren en opnieuw een originele en creatieve inzending in te sturen. 

Voor gebruikers van de McDonald’s App biedt McDonald’s de exclusieve 

mogelijkheid om zich al in de periode van 22 mei 2017 00.00 uur tot en met 28 mei 

2017 23.59 uur te registreren om deel te nemen aan de Actie, waarbij de McDonald’s 

App gebruikers kans maken om een verblijf op het Good Times Island te winnen op 

3, 4, 10 of 11 juni 2017. Op de exclusieve deelname door de gebruikers van de 

McDonald’s App zijn de onderhavige Actievoorwaarden van toepassing. Vanaf 2 

juni 2017 staat de Actie open voor alle Deelnemers die voldoen aan de in deze 

Actievoorwaarden opgenomen criteria. 

3. De Actie wordt georganiseerd door McDonald’s Nederland B.V., gevestigd aan de 

Paasheuvelweg 14, te (1105 BH) Amsterdam Zuidoost (hierna: "McDonald’s"). De 

Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Maestro Smokey BBQ burger en de 

Summer Crisp Parmesan burger. 

2. Deelname 

1. Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor inwoners van Nederland die ouder 

zijn dan 16 jaar. Minderjarigen (hiermee wordt in deze Actievoorwaarden bedoeld: 

16 en 17-jarigen) hebben de toestemming nodig van hun wettelijke 

vertegenwoordiger(s) voor deelname aan de Actie. Deze toestemming omvat mede 

de toestemming om een eventueel gewonnen prijs te incasseren. 

2. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden 

en de Gedragsregels die aan deze Actievoorwaarden zijn gehecht. 

3. Voor deelname aan de Actie worden de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de 

minderjarige deelnemer geacht de in de vorige artikelleden bedoelde toestemming 

namens de minderjarige deelnemer te hebben gegeven en namens de minderjarige 

deelnemer akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden. McDonald’s kan 

minderjarige deelnemers verzoeken om de toestemming van hun wettelijke 

vertegenwoordiger(s) schriftelijk te bewijzen alvorens een prijs toe te kennen. 

4. Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn alle werknemers en familieleden van 

werknemers van: McDonald’s, haar Franchisenemers, haar dochtermaatschappijen, 

haar hulppersonen en adviseurs, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of 

indirect betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie. 

3. Prijzen 

1. Gedurende de Actieperiode stelt McDonald’s elke week een inschrijving open voor 

het winnen van een verblijf op één vrijdag, zaterdag of zondag (van ongeveer 10.00 

uur tot ongeveer 19.00 uur) op het speciaal door McDonald’s voor de Actie 

ontworpen en gebouwde “privé eiland” dat door McDonald’s het Good Times Island 

genaamd wordt. De winnaar mag (maximaal) 9 personen uitkiezen om deze dag op 

het Good Times Island door te brengen (hierna: de ”Prijs”). Via de speciale 

actiewebsite http://www.mcdonalds.nl/goodtimesisland kan een deelnemer zich 

aanmelden voor de Actie door het (volledig en correct) invullen van het 

registratieformulier en het invullen van waarom hij of zij naar het eiland wil. Op 
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basis van deze waarom-vraag wordt een winnaar gekozen door een onpartijdige jury 

die zal bestaan uit twee medewerkers van McDonald’s en drie medewerkers van 

TBWA, het reclamebureau van McDonald’s. De jury kiest de winnaar op basis van 

punten die worden toegekend op basis van:  

1. Originaliteit van waarom men naar het Good Times Island wil (rating 1-5)  

� Het mooiste/beste verhaal/reden 

� Leuke manier van schrijven 

� De mate van verrassing die in het bericht zit 

2. Passendheid van het antwoord op de waaromvraag bij het merk McDonald’s 

en het Good Times Island. Past de inzending bij het de ‘Always open for 

Good Times’ gedachte en het ‘Geef toe aan de zomer’ gevoel? (rating 1-5)  

3. Uitvoerbaarheid van eventuele activiteiten of ideeën die voorkomen in de 

waaromvraag (rating 1-5)  

2. Iedere deelnemer kan gedurende de Actieperiode elke week éénmaal deelnemen aan 

de Actie. Op het registratieformulier op de actiewebsite 

http://www.mcdonalds.nl/goodtimesisland kunnen deelnemers de dag van hun 

voorkeur aangeven. McDonald’s geeft echter geen enkele garantie dat een winnaar 

op de door hem/haar opgegeven voorkeursdag op het Good Times Island kan 

verblijven.  

3. Voor elke Prijs geldt dat de Prijs uitsluitend te ontvangen is op de door McDonald’s 

bekend gemaakte vrijdag, zaterdag of zondag. De door de winnaar uitgekozen 

personen die met hem/haar meegaan naar het Good Times Island dienen allen, net als 

de winnaar, ook ten minste 16 jaar of ouder te zijn. Hoewel het betreden van en het 

verblijf op het Good Times Island geheel op eigen risico is, dienen de winnaar en de 

door hem/haar uitgekozen personen allen in het bezit te zijn van een zwemdiploma 

A. Zwemmen rondom het Good Times Island is toegestaan, maar geschiedt geheel 

op eigen verantwoordelijkheid.De exacte invulling van de gewonnen dag op het 

Good Times Island blijft een verrassing voor de winnaars.  

4. Deelnemers aan de Actie kunnen voor iedere vrijdag, zaterdag of zondag in de 

Actieperiode meedingen naar een verblijf van één dag op het Good Times Island. Op 

de speciale actiewebsite http://www.mcdonalds.nl/goodtimesisland wordt wekelijks 

bekend gemaakt naar welke specifieke dagen de deelnemers van die week kunnen 

meedingen. Elke week geeft McDonald’s op de speciale actiewebsite aan naar welke 

data in die week kan worden meegedongen.  

5. Omdat de te winnen prijs bestaat uit het verblijf van één dag op het Good Times 

Island met maximaal negen vrienden, waarbij de invulling van de dag bepaald wordt 

aan de hand van de inhoud van de inzending van de winnaar, is het niet mogelijk om 

een exacte economische waarde aan de Prijs toe te kennen. De waarde per prijs 

wordt geschat op ongeveer € 5.000,- , opgebouwd uit € 100,- per persoon per dag 

(een bedrag dat voor all inclusive dagje uit gebruikelijk is) en bij wijze van stelpost 

een bedrag van ongeveer € 4.000,- voor de activiteiten die gedurende de dag zullen 

plaatsvinden.  

6. Een Prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor vervangende prijzen of 

geld.  

7. McDonald’s behoudt zich het recht voor om een gewonnen Prijs te annuleren in 

geval dat de gewonnen dag op het Good Times Island geen doorgang kan vinden ten 

gevolge van (bijvoorbeeld) extreme weerssituaties of andere overmachtssituaties die 

een verblijf op het Good Times Island onverantwoord maken.  

4. Deelname 

1. Het meedingen naar een Prijs als bedoeld in artikel 3.1 is mogelijk op de volgende 

wijze:  
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1. Ga naar de speciale actiewebsite http://www.mcdonalds.nl/goodtimesisland 

en vul in waarom jij naar het Good Times Island wilt gaan. Deelname is 

mogelijk vanaf 16 jaar.  

2. Vul je voornaam, achternaam, geboortedatum, straatnaam, huisnummer, 

postcode, plaats, e-mailadres en 06-nummer in. Geef ook aan welke dag jouw 

voorkeur heeft. 

3. Ga akkoord met deze Actievoorwaarden. 

4. Als je minderjarig bent heb je de toestemming nodig van je wettelijk 

vertegenwoordiger(s) voor deelname aan de Actie en een verblijf op het 

Good Times Island. Indien de (maximaal 9) personen die de winnaar 

vergezellen naar het Good Times Island eveneens minderjarig zijn, dienen 

ook deze minderjarigen toestemmen te hebben van hun wettelijk 

vertegenwoordiger(s). McDonald’s heeft het recht om bewijs van deze 

toestemming te verlangen. Indien de toestemming niet overtuigend 

aangetoond kan worden, heeft McDonald’s het recht om de winnaar en/of de 

door de winnaar uitgekozen minderjarige personen de toegang tot het Good 

Times Island te ontzeggen. 

2. Iedere deelnemer kan gedurende de Actieperiode elke week één maal meedingen 

naar de desbetreffende prijzen. Wanneer een deelnemer een Prijs heeft gewonnen, is 

deze deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan de Actie.  

5. Claimen van Prijs 

1. De winnaar van een Prijs wordt door een onpartijdige jury bepaald uit de groep van 

deelnemers van de voorafgaande week. De bepaling van de winnaars aan de hand 

van de criteria zoals opgenomen in artikel 3.1 van deze Actievoorwaarden zal 

wekelijks plaatsvinden op maandag uit de deelnemers die in de voorafgaande week 

een registratieformulier hebben ingezonden. In totaal zijn er in de Actieperioden 34 

dagen (vallend op een vrijdag, zaterdag of zondag) op het Good Times Island 

beschikbaar waarop winnaars kans maken. De jury zal zodoende dus 34 maal een 

winnaar selecteren aan de hand van de in deze Actievoorwaarden opgenomen 

criteria. De winnaars van de Actie worden uiterlijk binnen twee werkdagen na de 

trekking telefonisch benaderd door McDonald’s of door een door McDonald’s 

aangewezen derde. Tevens zullen de voor- en achternaam en de woonplaats van de 

winnaars worden gepubliceerd op de actiewebsite 

http://www.mcdonalds.nl/goodtimesisland. Tijdens dit gesprek wordt gevraagd om 

een Nederlands identificatie bewijs per e-mail door te sturen ter confirmatie van de 

identiteit van de winnaar. Verdere uitleg zal telefonisch worden medegedeeld. Indien 

een winnaar zijn/haar identiteit niet binnen 2 dagen na het eerste contact door 

McDonald’s kan aantonen, verliest de winnaar het recht op de Prijs en vervalt de 

Prijs terug aan McDonald’s.  

2. Mocht het McDonald’s of een door McDonald’s aangewezen derde niet lukken om 

na de selectie van de winnaars telefonisch contact op te nemen met een winnaar, dan 

wordt een e-mail gestuurd naar het door de deelnemer bij registratie opgegeven adres 

met het verzoek om contact op te nemen. Mocht de winnaar hier niet binnen 24 uur 

gehoor aan geven dan vervalt de prijs terug aan McDonald’s.  

3. McDonald’s houdt zich het recht voor om winnaars en overige personen die door 

winnaars uitgenodigd worden op het Good Times Island vooraf te screenen. 

McDonald’s heeft het recht om op basis van de uitkomsten van deze screening te 

besluiten om de winnaar dan wel uitgenodigde personen geen toegang te geven tot 

het Good Times Island.  

6. Publiciteit 

1. Door mee te doen aan de Actie stemmen deelnemers er mee in, en verlenen de 

wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige deelnemers toestemming aan 

McDonald’s om de naam, leeftijd en woonplaats alsmede (indien van toepassing) het 
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portret van de winnaar(s) te gebruiken in communicatie- en promotiemiddelen met 

betrekking tot de Actie.  

2. De in het voorgaande artikellid bedoelde toestemming omvat tevens de toestemming 

aan McDonald’s om audiovisuele opnamen van de winnaar(s) te maken en deze 

opnamen te verveelvoudigen en openbaar te maken, waaronder bijvoorbeeld (maar 

niet uitsluitend in) op televisie, internet, TV commercials, social media, Facebook 

Live et cetera.  

3. De eigendom van de hiervoor bedoelde audiovisuele opnamen en foto’s ligt bij 

McDonald’s.  

4. Zowel de winnaars als de door de winnaars uitgenodigde personen dienen 

voorafgaand aan het betreden van het Good Times Island een verklaring 

(‘quitclaim’) te ondertekenen met een strekking als bedoeld in de artikelen 6.1 t/m 

6.3 van deze Actievoorwaarden. In het geval deze verklaring niet wordt ondertekend, 

wordt men niet toegelaten tot het Good Times Island.  

7. Aansprakelijkheid 

1. McDonald’s en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor (i) onjuistheden in de prijsomschrijving(en), (ii) 

alle uit de Actie voortvloeiende handelingen, (iii) enige belasting, heffing of andere 

kosten die prijswinnaars op enig moment verplicht zijn te voldoen in verband met de 

door hem/haar gewonnen prijs, met uitzondering van eventueel verschuldigde 

kansspelbelasting die McDonald’s voor haar rekening neemt.  

2. McDonald’s kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die 

veroorzaakt is of wordt als gevolg van een door haar uit te keren Prijs.  

3. McDonald’s is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in een 

door haar uit te keren Prijs. McDonald’s verleent geen garanties op de door haar te 

verstrekken Prijs.  

4. McDonald’s is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk indien de speciale 

actiewebsite http://www.mcdonalds.nl/goodtimesisland niet dan wel tijdelijk niet 

deugdelijk functioneert. McDonald’s zal zich in een dergelijk geval inspannen om 

eventuele gebreken in het functioneren van de actiesite zo spoedig mogelijk te 

herstellen.  

5. McDonald’s is niet aansprakelijk voor materiële schade, letselschade, diefstal, 

verlies van eigendommen die een gevolg is van het verblijf van de winnaar en de 

door hem/haar uitgenodigde personen op het Good Times Island.  

8. Persoonsgegevens 

1. Om mee te doen aan de Actie en de Prijs te kunnen uitkeren vraagt McDonald’s aan 

deelnemers en de wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige deelnemers om 

bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld NAW-gegevens, 

paspoortgegevens en/of e-mailadres) en om toestemming te geven voor het gebruik 

van deze gegevens. De deelnemers en wettelijk vertegenwoordiger(s) van 

minderjarige deelnemers garanderen dat alle door hen verstrekte gegevens correct en 

volledig zijn.  

2. McDonald’s (i) zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is voor het 

uitkeren, administreren en analyseren van de Actie en het uitvoeren van publiciteit 

ten behoeve van de Actie zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor dat 

doel gebruiken waaronder tevens valt eventuele verstrekking van die 

persoonsgegevens aan een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is 

bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie en (ii) zal de verzamelde 

persoonsgegevens niet verspreiden buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij 

dit is toegestaan op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verzamelde 

persoonsgegevens van de deelnemers worden uiterlijk zes weken na afloop van de 

Actie verwijderd, tenzij deelnemers hebben aangegeven dat zij op de hoogte willen 
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blijven van speciale acties, producten of aanbiedingen van McDonald’s en/of zij 

hebben aangegeven mailings van McDonalds te willen ontvangen.  

9. Diversen 

1. Deze Actievoorwaarden die van toepassing zijn op de deelname aan de Actie zijn te 

vinden op de speciale actiewebsite http://www.mcdonalds.nl/goodtimesisland.  

2. McDonald’s behoudt zich het recht voor om de Actie zonder nadere aankondiging te 

beëindigen, dan wel deze Actievoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te 

wijzigen. De gewijzigde Actievoorwaarden zullen gepubliceerd worden de speciale 

actiewebsite http://www.mcdonalds.nl/goodtimesisland.  

3. Wanneer McDonald’s fraude bij deelname aan de Actie constateert, dan heeft 

McDonald’s de discretionaire bevoegdheid om de betreffende Prijs niet uit te keren 

en de frauderende deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de Actie.  

4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

5. Op de Actie, de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle 

eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de 

Actie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.  

6. Hoewel de Actie niet aan te merken is als een promotioneel kansspel, heeft 

McDonald’s er voor gekozen om de Actie in overeenstemming met de Gedragscode 

Promotionele Kansspelen 2014 te organiseren. Klachten over de Actie kunnen 

schriftelijk worden ingediend bij McDonald’s op het in artikel 1.3 adres (of door een 

e-mail te sturen naar gastenrelaties@nl.mcd.com). Binnen vier weken na 

dagtekening van een klacht reageert McDonald’s daarop.  

10. Gedragsregels 

1. Door deel te nemen aan de Actie gaat de deelnemer onherroepelijk en 

onvoorwaardelijk akkoord met de hierna opgenomen gedragsregels die gelden op het 

Good Times Island.  
2. GEDRAGSREGLEMENT 

Op het verblijf op het Good Times Island en de reis er naar toe is dit reglement van 

kracht. Een kopie van dit reglement is aan de bezoekers verstrekt en tevens zijn op 

het Good Times Island kopieën van dit reglement aanwezig. Door het betreden van 

het Good Times Island verklaar je je bekend met dit reglement en het reglement 

volledig te zullen naleven.  

3.  EIGEN RISICO 

Het betreden van het Good Times Island en het deelnemen aan eventuele activiteiten 

die op het Good Times Island plaatsvinden geschiedt geheel op eigen risico. De 

organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade toegebracht door/aan 

bezoekers en/of aan goederen van bezoekers.  

4. TOEGANG GOOD TIMES ISLAND 

De prijswinnaar en de (maximaal 9) vrienden dienen zich bij ontvangst bij 

McDonald’s Purmerend te kunnen legitimeren met een in Nederland geldig 

legitimatiebewijs (rijbewijs, ID kaart of paspoort). Het is verplicht medewerking te 

verlenen bij een eventueel onderzoek door de organisatie van het Good Times Island 

naar de mogelijke aanwezigheid van drugs, alcohol en/of wapens. De organisatie van 

het Good Times Island behoudt zich het recht voor om gasten in beschonken 

toestand en/of onder invloed van drugs en/of zich anderszins onbetamelijk gedragen 

de toegang te weigeren c.q. te ontzeggen. Dieren hebben geen toegang tot het Good 

Times Island.  

5. VEILIGHEID 
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Bij een eventuele calamiteit dienen de bezoekers van het Good Times Island te allen 

tijde de instructies van de aanwezige organisatie op te volgen in het belang van de 

eigen veiligheid en de veiligheid van andere aanwezigen.  

6. GEDRAG 

Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Onder ongewenst gedrag worden onder 

andere racistische, fascistische, seksistische, beledigende en discriminerende 

uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vernielingen en 

geweld verstaan. Respect voor de organisatie van het Good Times Island en degenen 

die op uitnodiging van de organisatie van het Good Times Island aanwezig zijn is 

een vereiste. De prijswinnaar is verantwoordelijk voor zijn/haar 9 vrienden.  

7. VERBODEN 

Het is niet toegestaan vuur te maken op het Good Times Island. Roken is toegestaan, 

mits sigaret/sigaar resten worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde asbakken. 

Het is niet toegestaan om eigen drank en/of etenswaren mee te nemen naar het Good 

Times Island. Het is niet toegestaan om met voorwerpen/drank/eten te gooien op het 

Good Times Island. Het is niet toegestaan om glaswerk en/of blikjes mee te nemen 

naar het Good Times Island. Het is niet toegestaan om een geluidsinstallatie mee te 

nemen naar het Good Times Island. Het is niet toegestaan om op het Good Times 

Island compromitterende beeldopnamen te maken en deze beelden openbaar te 

maken en te verspreiden. Deelnemers zullen zich niet (onnodig) grievend uitlaten 

over hun ervaringen op het Good Times Island, de aanwezige organisatie en/of 

McDoanld’s. Het is verboden te klimmen op het rotsgedeelte, de waterval, in de 

palmbomen en de hut op het Good Times Island. Het is verboden om voorwerpen 

aanwezig te hebben die als vuur-, slag of steekwapen kunnen dienen. Het is 

verboden om op het Good Times Island drugs in bezit te hebben, te gebruiken en/of 

te verhandelen. Bij het aantreffen van wapens en/of drugs wordt overgegaan tot 

aanhouding en worden de desbetreffende bezoekers overgedragen aan de politie. De 

goederen worden veiliggesteld en eveneens overgedragen aan de politie. Het is niet 

toegestaan om geweld te gebruiken en/of met geweld te dreigen. Het is niet 

toegestaan zich door woord en/of daad schuldig te maken aan seksuele intimidatie 

en/of discriminatie. Bij ordeverstoring wordt handelend opgetreden door de 

beveiliging dan wel de organisatie van het Good Times Island en in geval van (het 

vermoeden van) strafbare feiten wordt de politie gewaarschuwd. Het is niet 

toegestaan om alcohol te nuttigen op het Good Times Island.  

8. ALGEMEEN 

Consumpties op het Good Times Island zijn de hele dag gratis beschikbaar en zijn te 

bestellen via de aanwezige organisatie. Bij beschadiging/vernieling aan 

eigendommen van het Good Times Island is de desbetreffende gast aansprakelijk 

voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. Indien nodig wordt aangifte gedaan van 

vernieling bij de politie. De organisatie van het Good Times Island behoudt zich het 

recht voor om bij niet naleving van dit reglement de (verdere) toegang tot het Good 

Times Island te ontzeggen. Alle gevallen waarin de bovenstaande regels niet 

voorzien zal de organisatie van het Good Times Island beslissen.  

 


