
Actievoorwaarden Travelhaves voucher 

Vriendenprijsjes.nl  

Algemeen  

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Vriendenprijsjes – Travelhaves shoptegoed” 

(verder te noemen ‘de actie’). Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer kennis 

genomen te hebben van en in te stemmen met deze actievoorwaarden.  

Deze  

 Je ontvangt de Travelhaves voucher t.w.v. € 10,- gratis bij je boeking wanneer je lid bent van 

de Prijsvrij.nl Vriendenprijsjes.  

 Alleen geldig op nieuwe boekingen en niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.  

Deze actie start v.a. maandag 19 december 2016 12.00 uur.  

 Je hebt enkel recht op de voucher wanneer je tijdens je boeking in stap 3 “Jouw gegevens” 

aan vinkt dat je lid wilt worden van de Prijsvrij.nl Vriendenprijsjes en hiermee de Travelhaves 

voucher wilt ontvangen.  

 Indien je niet tijdens het boekingsproces aangeeft dat je de giftvoucher wilt ontvangen, 

vervalt het recht op deelname aan deze actie.  

 Na boeking ontvang je binnen enkele dagen een Travelhaves voucher t.w.v. € 10 die je vrij 

kunt besteden op het gehele aanbod van de website www.travelhaves.nl.  

 De voucher wordt niet uitbetaald in contanten.  

 Er wordt géén geld retour gegeven wanneer het totale bedrag niet wordt bereikt.  

 De voucher kan eenmalig worden ingediend.  

 Bij bestelling worden de voorwaarden van Travelhaves.nl gebruikt.  

 Per boeking wordt er maximaal 1 e-mail met voucher t.w.v. € 10 verstrekt.  

 De cadeaucode is na ontvangst 6 maanden geldig. Hierna verloopt de geldigheid van de code.  

 Prijsvrij.nl en Travelhaves zijn niet aansprakelijk voor te laat ingediende vouchers.  

 De actie loopt zolang de voorraad strekt: OP = OP!  

 In een situatie waarin deze actievoorwaarden niet voorzien zijn beslist Prijsvrij.nl.  

 Prijsvrij.nl verleent zich het recht de actie op elk moment te wijzigen en/of annuleren zonder 

geldige reden.  

 Eventuele kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot deelname 

aan de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de Deelnemer.  

 Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de actie of de actievoorwaarden kunnen 

worden gesteld via: 0900 -77 45 787 (€ 1,- per gesprek). 

 

http://www.travelhaves.nl/

