
Actievoorwaarden – Vriendenprijsjes  

Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Vriendenprijsjes” 
van Prijsvrij.nl. Door deel te nemen verklaart de deelnemer kennis genomen te hebben van en in te 
stemmen met deze voorwaarden. 
 
Deelname 
2. Om deel te nemen dient de gebruiker een geldig e-mailadres achter te laten, zijn of haar postcode 
en vervolgens zijn/haar deelname te bevestigen. 
3. De informatie en (eventueel) 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 Vriendenprijsjes en, indien van toepassing, verlies van het recht op zijn/haar vergoeding. 
4. Door deelname accepteert de deelnemer dat zijn/haar persoonsgegevens worden geregistreerd en 
in het kader van Vriendenprijsjes worden gebruikt door Prijsvrij.nl. Prijsvrij.nl behandelt deze 
gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet ter beschikking aan derden, anders dan noodzakelijk in het 
kader van Vriendenprijsjes. 
 
Uitleg 
5. Door mee te doen met Vriendenprijsjes krijg de deelnemer exclusief toegang tot vriendenprijsjes, 
aanbiedingen, kortingscodes, winacties en ontvangt men als eerste de beste deals. 
6. Vriendenprijsjes worden gepubliceerd als voordeel in de prijsopbouw van een gekozen vakantie via 
Prijsvrij.nl. Het voordeel is exclusief voor deelnemers aan vriendenprijsjes. 
7. Het emailadres kan na bevestiging van je inschrijving gebruikt worden om je op de hoogte houden 
van Prijsvrij.nl acties, exclusieve aanbiedingen, kortingscodes en leuke winacties. 
8. Het emailadres zal alleen worden ingezet door Prijsvrij.nl. Wij gebruiken jouw e-mailadres om je te 
informeren over speciale aanbiedingen en acties. Men kan zich te allen tijde uitschrijven voor het 
ontvangen van de nieuwsbrief door middel van een uitschrijflink. 
9. In een situatie waarin deze actievoorwaarden niet voorzien zijn beslist Prijsvrij.nl. 
10. Prijsvrij.nl verleent zich het recht de actie op elk moment te wijzigen en/of annuleren zonder 
geldige reden. 
11. Vriendenprijsjes voordeel is geldig op reizen van Sunmix.nl, ITS, Jahn Reisen en Sunmix powered 
by Pelikaan Reizen. 
 


