Actievoorwaarden Famous Travel - Win een vakantie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Win een vakantie” van Prijsvrij Vakanties
gevestigd aan Burgemeester Loeffplein 5, 5211 RX ‘s-Hertogenbosch. Door deel te nemen verklaart
de deelnemer kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.
Actie
Om deel te nemen aan de Actie dienen de Deelnemers de volgende handelingen te voldoen:
•
Het Instagram account van Prijsvrij volgen (@prijsvrijvakanties), het Tiktok account van Prijsvrij volgen
(@prijsvrijvakanties) of de Facebookpagina van Prijsvrij.nl liken (PrijsvrijNL)
•
Een foto of video van het magazine ‘Famous Travel’ delen op social media met een openbaar account
•
Prijsvrij Vakanties taggen én de hashtag #FamousTravel gebruiken in de foto/video.
•
De persoon taggen met wie je de vakantie wil winnen. (Als jouw reispartner geen social media account heeft, kun
je alleen zijn/haar naar opgeven)
Deelname
•
Deelname aan de Actie staat open voor consumenten vanaf 18 jaar, die in het bezit zijn van een geldig reisdocument
(hierna: ‘de Deelnemer’).
•
De informatie en persoonlijke gegevens verstrekt door de deelnemer dienen geldig en waarheidsgetrouw te zijn. In
andere gevallen bestaat er voor de deelnemer een risico op uitsluiting van de actie en, indien van toepassing, verlies
van het recht op een prijs.
•
Deelname aan de Actie is gratis en alleen mogelijk binnen de actieperiode van 13 juli 2021 tot en met 5 september
2021. De actie vindt plaats op Instagram, Tiktok en Facebook.
•
Om deel te nemen aan de Actie moeten de Deelnemers een publiek account hebben op het social media kanaal dat zij
gebruiken. Gebruikers die geen social media account hebben, kunnen niet deelnemen aan deze Actie.
De prijs
•
De winnaar krijgt een reistegoed t.w.v. € 1500,- dat gebruikt kan worden voor vliegvakantie met Transavia.
•
De winnaar ontvangt een kortingscode die hij/zij binnen 1 jaar kan gebruiken voor het boeken van een vakantie uit
het aanbod van Prijsvrij Vakanties. De vakantie kan alleen geboekt worden bij een van de reisspecialisten van Prijsvrij
Vakanties via telefoonnummer 085 2085 551.
•
De maximale waarde van de reischeque betreft alleen de pakketreis zelf (Transavia vlucht, accommodatie, verzorging
en eventueel transfers) en is niet van toepassing op bij te boeken extra's zoals verzekeringen, autohuur, transfer
parkeren op de luchthaven, servicepakketten en eventuele overige services.
•
De vakantie wordt geboekt via de reserveringsafdeling van Prijsvrij Vakanties en de vertrekdatum gaat in overleg met
de prijswinnaar en op basis van beschikbaarheid. De reis moet plaatsvinden binnen één jaar nadat de prijs is
uitgekeerd, anders wordt de prijs verbeurd.
•
Prijsvrij Vakanties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een te laat ingediende prijs.
Regels
•
De foto’s / video’s die worden gedeeld bij deelname, kunnen door Prijsvrij Vakanties gebruikt worden ter promotie
van de actie op haar social media kanalen en website.
•
De winnaar zal via social media kenbaar worden gemaakt. Hij/zij 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 Vakanties
zich het recht om een andere winnaar aan te wijzen. De prijs voor de als eerst gekozen winnaar vervalt dan.
•
De winnaar wordt publiekelijk bekend gemaakt met zijn/haar naam en profielfoto op de social media kanalen van
Prijsvrij Vakanties.
•
De prijs kan niet worden gebruikt voor, of in mindering worden gebracht op, reeds gemaakte boekingen en zal
nimmer worden uitgekeerd als geldbedrag aan de winnaar.
•
Bij weigering van een prijs vervalt deze aan Prijsvrij Vakanties.
•
De prijs is niet in te wisselen voor cashgeld en niet overdraagbaar.
•
De prijs is éénmalig te gebruiken, een eventueel restbedrag komt te vervallen. Mocht de winnaar een vakantie
uitkiezen waarbij de reissom hoger uitvalt dan €1500,- dan zijn de extra kosten voor eigen rekening van de winnaar.
•
Bij annulering van de reis door de winnaar vervalt het recht op de prijs en kan er geen aanspraak gemaakt worden op
restitutie van de reissom. Indien de vakantie wordt geannuleerd door de reisorganisatie, blijft de prijs geldig tot een
jaar na annulering.
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De verzamelde gegevens worden alleen door Prijsvrij Vakanties gebruikt om e-mail nieuwsbrieven te versturen en om
de deelnemers te contacteren over deze actie en over toekomstige acties en aanbiedingen. Ze worden verder niet
verstrekt aan partners of derden.
Prijsvrij Vakanties behoudt het recht de actie op ieder moment zonder opgaaf van reden te beëindigen en/of de
gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode of voorwaarden te wijzigen.
In een situatie waar in deze actievoorwaarden niet voorzien beslist Prijsvrij Vakanties.
Medewerkers van Prijsvrij Vakanties en hun familieleden, evenals een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in
organisatorische zin betrokken is bij deze actie, zijn uitgezonderd van deelname aan deze actie.
Prijsvrij Vakanties is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, die mogelijk kan
ontstaan door een gewonnen prijs of het meedoen aan de actie.
Eventuele kansspelbelasting zal worden afgedragen door Prijsvrij Vakanties, genoemde prijzen zijn met inbegrip van
verschuldigde kansspelbelasting.
Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook, Instagram of TikTok en is op geen enkele wijze
gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook of TikTok. De informatie die je versterkt door mee te doen
aan de actie wordt beheert door Prijsvrij Vakanties en niet door Facebook, Instagram of TikTok

