
Actievoorwaarden winactie € 1500,- reistegoed Prijsvrij.nl en WeFlyCheap: 

• Schrijf je in voor de nieuwsbrief via de speciale actie pagina op Prijsvrij.nl.
• Om kans te maken op de prijs dien je jouw juiste e-mailadres, voornaam, achternaam en    
 bestemmingskeuze door te geven.
• Door de gegevens op de website van Prijsvrij.nl in te vullen (e-mailadres, voornaam en      
 achternaam) ga je akkoord met de voorwaarden.
•• Één deelname per inschrijving mogelijk.
• De winnaar wordt bekend gemaakt op de Facebookpagina van WeFlyCheap en Prijsvrij.nl op  
 28 oktober 2018.
• Onder alle deelnemers wordt een reischeque t.w.v. € 1.500,- weggegeven.
• De winnaar dient zijn/haar prijs te komen ophalen op het kantoor van Prijsvrij.nl te        
 ’s-Hertogenbosch.
• Je moet 18 jaar of ouder zijn om mee te doen aan deze actie. 
•• De winnaar heeft 3 werkdagen de tijd om te reageren. Mocht de winnaar 3 werkdagen na   
 bekendmaking van de uitslag nog niet hebben gereageerd, dan behoudt Prijsvrij.nl en      
 WeFlyCheap zich het recht om een andere winnaar aan te wijzen. 
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
• Prijsvrij.nl en WeFlyCheap behouden het recht de actie op ieder moment zonder opgaaf van  
 reden te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode of          
 voorwaarden te wijzigen.
•• De winnaar heeft de verplichting om tijdens de reis en tijdens de genoten vakantie minimaal  
 4 korte filmpjes van de omgeving te delen met WeFlyCheap en Prijsvrij.nl in de eerste 4     
 dagen van de vakantie. Deze filmpjes mogen worden gebruikt door WeFlyCheap en       
 Prijsvrij.nl voor promotionele doeleinden. Deelt de winnaar tijdens de vakantie geen video’s  
 met WeFlyCheap en Prijsvrij.nl dan kan het betekenen dat de reis alsnog zelf betaald moet   
 worden en kan WeFlyCheap en Prijsvrij.nl deze kosten verhalen op de winnaar.
•• Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook of Instagram en is op    
 geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie  
 die je versterkt door mee te doen aan de actie wordt beheert door Prijsvrij.nl en niet door   
 Facebook of Instagram.
• In een situatie waarin deze actievoorwaarden niet zijn voorzien beslissen Prijsvrij.nl en      
 WeFlyCheap. 

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door


