
WIN EEN EXOTISCHE VAKANTIE T.W.V. €1500,- MET PRIJSVRIJ.NL EN VAKANTIEDEALZ

Actievoorwaarden: 
• Deelname aan deze actie staat open voor consumenten vanaf 18 jaar.
• De informatie en persoonlijke gegevens verstrekt door de deelnemer dienen geldig en  
 waarheidsgetrouw te zijn.
• Hoe doe je mee?
  o Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Prijsvrij.nl en VakantieDealz via de   
   speciale actiepagina op Prijsvrij.nl.
  o Om kans te maken op de prijs t.w.v. € 1.500,-  dien je een exotische   
   bestemming te kiezen en jouw juiste e-mailadres, voornaam en    
   achternaam door te geven.
  o Door de gegevens op de website van Prijsvrij.nl in te vullen ga je akkoord  
   met de voorwaarden.
• Eén deelname per inschrijving is mogelijk.
• Tussen alle deelnemers kiezen Prijsvrij.nl en VakantieDealz een winnaar die de   
 reischeque met een kortingscode t.w.v. €1.500,- krijgt om een vakantie te boeken via  
 de website van Prijsvrij.nl. 
• Deelname aan de winactie is gratis en alleen mogelijk binnen de actieperiode van 7  
 augustus 2019 tot en met 28 augustus 2019.  
• De winnaar zal eerst per e-mail worden gecontacteerd en 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 behouden Prijsvrij.nl en VakantieDealz zich het recht  
 om een andere winnaar aan te wijzen.
•	 De	winnaar	wordt	publiekelijk	bekend	gemaakt	met	zijn/haar	naam	en	profielfoto	op		
 de Facebook en Instagram pagina’s van Prijsvrij.nl en VakantieDealz.
• 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.
• De prijs is éénmalig te gebruiken, een eventueel restbedrag komt te vervallen. Mocht  
 de winnaar een vertrekdatum kiezen 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.
• Door mee te doen met de actie schrijf je jezelf in voor de nieuwsbrieven van Prijsvrij.nl  
 en VakantieDealz.
• De verzamelde e-mailadressen worden alleen door Prijsvrij.nl en VakantieDealz   
 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.nl en VakantieDealz 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.
• In een situatie waar in deze actievoorwaarden niet voorzien beslissen Prijsvrij.nl en   
 VakantieDealz.
• Medewerkers van Prijsvrij.nl en VakantieDealz 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.nl en VakantieDealz zijn 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.nl, genoemde prijzen  
 zijn met inbegrip van verschuldigde kansspelbelasting.
• 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.


