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Actievoorwaarde deelname ‘GUINNESS WORLD RECORDS™ Live’ 
 

Algemeen 
1. ‘GUINNESS WORLD RECORDS™ live‘ (hierna genoemd ‘Actie’) wordt aangeboden door: Winkelcentrum Kronenburg 

te Arnhem. 
2. De looptijd van de Actie is van 12 oktober 2019 tot en met 13 oktober 2019. In deze periode vindt de Actie plaats op 

zaterdag 12 oktober 2019 tussen 11:00 en 17:00 uur en zondag 13 oktober 2019 tussen 12:00 en 17:00 uur.  
 

Actie en deelname 
 
Algemene richtlijnen  

3. De recordhouders van de kwalificatie gaan door naar de finaleronde om een officieel record te zetten. 
4. Aan de Actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van winkelcentrum Kronenburg.  
5. De deelnemer kan alleen deelnemen aan de officiële recordpoging als hij/zij vooraf zijn/haar gegevens heeft 

achtergelaten. 
6. De deelnemer dient de richtlijnen voor deelname aan de recordpoging te lezen en dient hier zich aan te houden. 
7. Als de deelnemer zich niet aan de richtlijnen houdt, wordt deze gediskwalificeerd zonder enig recht op beroep en 

vervalt de recordpoging.  
8. Deelname aan de recordpoging is geheel op eigen risico.  
9. Winkelcentrum Kronenburg aanvaard geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de deelnemers en omstanders 

tijdens een recordpoging. 
10. Als de deelnemer een pauze neemt tijdens een recordpoging, wordt de tijd niet stopgezet.  
11. Van de recordpogingen kan beeldmateriaal opgenomen worden als bewijslast. Door deel te nemen aan de 

recordpoging geeft de deelnemer hiervoor akkoord.  
 

Richtlijnen voor de recordpoging: Het snelste 10 sappakken opzetten en ten val brengen.  
12. De recordpoging wordt door één persoon uitgevoerd.  
13. De tijd wordt gemeten in seconden tot op twee decimalen achter de komma.  
14. De sappakken moeten plat en gescheiden op de oppervlakte blijven liggen tot de poging van start gaat.  
15. De inhoud van de sappakken moet ten alle tijden 1,5 L blijven.  
16. Beide handen moeten tot de recordpoging van start gaat vlak op de oppervlakte liggen. De sappakken mogen niet in 

de handen worden vastgehouden.  
17. Op het startsignaal moeten de pakken rechtop in een rechte lijn, even ver van elkaar worden neergezet.  
18. Beide handen mogen gebruikt worden tijdens deze recordpoging.  
19. Alle tien de sappakken moeten worden gebruikt en in de lijn neergezet worden.  
20. Zodra alle pakken goed staan moet het voorste pak met één vinger worden gekanteld.  
21. Alle volgende kantelingen moeten afgeleid zijn van het originele omgekantelde sappak.  
22. Alle sappakken moeten gekanteld worden. Gebeurd dit niet, dan is de recordpoging ongeldig.  
23. Zodra het laatste pak is omgeworpen in domino effect, stopt de tijd.  

 
Richtlijnen voor de recordpoging: Het snelste 20 GUINNESS WORLD RECORDS™ boeken opstapelen.  

24. De recordpoging wordt door één persoon uitgevoerd. 
25. De tijd wordt gemeten in seconden van de dichtstbijzijnde 100ste seconde. 
26. De boeken dienen plat op elkaar gestapeld te worden.   
27. De boeken mogen op geen enkele manier omgebogen, gesneden of vervormd worden.  
28. De boeken mogen horizontaal en verticaal worden gestapeld.  
29. De deelnemer mag voor de recordpoging begint de boeken in zijn/haar eigen gewenste manier neerleggen, mits ze op 

de tafel liggen, niet opgestapeld zijn en elkaar niet aanraken.  
30. Beide handen moeten tot de recordpoging van start gaat plat op tafel liggen. De handen mogen de boeken niet 

aanraken.  
31. Het eerste boek dient door de deelnemer zelf geplaatst te worden na het start signaal.   
32. De opgestapelde boeken moeten zelfdragend zijn: er mag geen gebruik worden gemaakt van een steunconstructie.  
33. Er mag geen gebruik gemaakt worden van elke variant van klevend materiaal om de boeken vast te maken.  
34. De boeken moeten één voor één gestapeld worden. De deelnemer mag maar één boek tegelijkertijd vasthouden.  
35. Als de stapel omvalt mag de deelnemer doorgaan met de nog overeind staande stapel. De tijd wordt niet stopgezet.  
36. De poging start na het aftellen 3, 2, 1! 
37. Zodra alle 20 boeken opgestapeld zijn, moet de deelnemer zijn/haar handen opsteken en ‘stop’ roepen om de timer 

stop te zetten.  
38. Na de recordpoging moet de stapel 10 seconden blijven staan. Als de stapel valt, vervalt de recordpoging.  

 
 

Richtlijnen voor de recordpoging: Het snelste 20 LEGO® stenen haaks opstapelen in twee evenredige torens. 
39. De recordpoging wordt door één persoon uitgevoerd.  
40. Het record is gemeten in seconden van de dichtstbijzijnde 100ste seconde.  
41. De LEGO® stenen dienen in 90◦ haaks op elkaar gestapeld te worden. 
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42. De bouwplaten mogen niet verschoven worden door de deelnemer.  
43. De deelnemer krijgt exact 40 LEGO® stenen toegewezen voor het spel. Deze dienen allemaal gebruikt te worden, 

anders vervalt de recordpoging. 
44. De LEGO® stenen mogen niet worden verplaatst door de deelnemer voor de recordpoging van start gaat. Ze moeten 

gescheiden van elkaar blijven liggen.  
45. Er mag geen steen geplaatst worden op de bouwplaat voor de tijd start.  
46. Beide handen dienen gebruikt te worden tijdens de recordpoging.  
47. Er mag maar één hand gebruikt worden voor elke toren. 
48. Beide torens dienen tegelijkertijd gebouwd te worden. Er mag niet eerst een toren gestapeld worden en vervolgens de 

andere toren.  
49. De plaatsing van de LEGO® stenen voor de linker en rechter toren moet binnen 2 seconden na elkaar plaatsvinden.  
50. De deelnemer moet beide handen met de palm naar beneden op de tafel neerleggen tot de poging van start gaat.  
51. Als de recordpoging van start gaat moet de deelnemer in beide handen één steen nemen en deze tegelijkertijd op de 

bouwplaat plaatsen. Vervolgens gaat de deelnemer zo door tot de 20 stenen voor elke toren opgestapeld zijn.  
52. Elke opvolgende steen dient op de daarvoor geplaatste steen gestapeld te worden.  
53. Tijdens de poging mag één hand gebruikt worden voor elke toren. Dus als de rechterhand begint met de bouw van de 

rechtertoren moet dit zo blijven.  
54. De handen mogen elkaar niet helpen, ook niet als de stenen zijn omgevallen.  
55. Als een toren is omgevallen mag maar één hand de stenen scheiden en weer opbouwen, hier mag je geen twee 

handen voor gebruiken. Anders zal de deelnemer gediskwalificeerd worden.  
56. Als een toren is omgevallen, dienen de stenen weer gescheiden van elkaar opgestapeld te worden.  
57. De deelnemer mag maar één steen tegelijkertijd in zijn/haar hand hebben.  
58. De hand die niet gebruikt wordt bij de bouw van een toren, mag niet gebruikt worden om de toren te ondersteunen. 

Gebeurd dit toch dan vervalt de recordpoging.  
59. Er mag in geen enkele wijze klevend materiaal gebruikt worden om de stenen vast te maken.  
60. De twee torens mogen elkaar niet aanraken. Elke toren moet op een andere bouwplaat geplaatst worden.  
61. De torens moeten enkelvoudig zijn met elke steen 90◦ van elkaar gedraaid te zijn.  
62. Aan het eind van de recordpoging dienen beide torens 20 stenen hoog te zijn.  
63. De toren dient 5 seconden te blijven staan nadat de poging gelukt is.  

 
Richtlijnen voor de recordpoging: De meeste T-shirts binnen 1 minuut over elkaar aantrekken.  
64. De recordpoging moet in een team van twee personen uitgevoerd worden.  
65. Het record wordt gemeten door het tellen van het aantal aangetrokken T-shirts binnen 1 minuut.  
66. Het record telt enkel als de T-shirts aangetrokken zijn volgens de richtlijnen. 
67. De T-shirts mogen op geen enkele wijze beschadigd of gescheurd worden voor het aantrekken, anders vervalt de 

poging.  
68. De T-shirt moeten aangetrokken zijn tot aan de taille voordat de volgende aangetrokken mag worden.  
69. Als een T-shirt scheurt tijdens de poging telt deze niet mee.  
70. De recordpoging wordt in tweetallen uitgevoerd, echter mag maar één persoon de T-shirts aantrekken. De andere 

persoon is er om te ondersteunen.  
71. Er mag maar één T-shirt tegelijkertijd aangetrokken worden. Het aantrekken van meerdere T-shirts tegelijkertijd, zal 

diskwalificatie tot gevolg hebben. 
 
Medewerking/privacy 
72. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar    

ontvangt hiervoor geen vergoeding. 
 

Aansprakelijkheid 
73. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Winkelcentrum Kronenburg via 

contact@winkelcentrumkronenburg.nl, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel 
telefonisch contact zal worden opgenomen.  

74. Winkelcentrum Kronenburg is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.  
 

Slotbepalingen 
75. Winkelcentrum Kronenburg behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te 

wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.  
76. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.  
77. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.  
78. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door winkelcentrum 

Kronenburg. 
79. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden. 


