Artventures Vakanties
Actievoorwaarden voor een GRATIS wandelvakantie in 2019
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Deze voorwaarden zijn van toepassing op de beursactie tijdens de Fiets- en wandelbeurs
2019 in de Jaarbeurs Utrecht v.a. 1 t/m 3 maart 17.00 uur. Door deel te nemen verklaart de
deelnemer kennis genomen te hebben van, en in te stemmen met deze voorwaarden.
Om kans te maken op een gratis wandelvakantie dien je je in te schrijven voor onze
nieuwsbrief ‘wandelen’ door jouw juiste E-mail adres en naam in te vullen op het
inschrijfformuliertje tijdens de beurs en deze in de daarvoor bestemde bus te deponeren, OF
door jouw visitekaartje, voorzien van je naam en E-mail adres, te deponeren in de daarvoor
bestemde bus tijdens de beurs.
Per inschrijving / naam / E-mail adres is één inschrijving mogelijk.
Er wordt maximaal één gratis vakantie verstrekt tijdens deze actie.
Deze actie geldt alleen voor nieuwe deelnemers die geen vakantieboeking hebben lopen
voor 2019 of later.
Je doet mee voor een wandelvakantie groepsreis in de maanden juni of september 2019 naar
keuze.
De vakantie omvat uitsluitend de deelname aan een groepsvakantie zoals vermeld op de
website binnen een bepaalde vooraf vastgestelde week in 2019 zoals vermeld in de agenda
op de website. In plaats van de vermelde arrangementsprijs betaal je hiervoor € 0,-. Dit geldt
tevens voor de Boekingskosten, de toeristenbelasting en de bijdrage voor het GGTO
garantiefonds. Alle andere gewenste additionele kosten zijn voor rekening van de deelnemer
aan deze actie zoals bijvoorbeeld extra opties als een vliegticket of aparte kamer e.d.
De winnaar wordt in de week na de beurs getrokken uit de in de bus gedeponeerde
aanmeldingen voor deze actie, waarbij een video wordt gemaakt die op de website van
Artventures wordt geplaatst. De winnaar wordt per E-mail of telefonisch op de hoogte
gesteld van het winnen van de gratis vakantie.
Indien het aanbod/deelname aan deze gratis vakantie binnen 3 werkdagen wordt
geaccepteerd dan wordt de naam en zo mogelijk een foto van de winnaar op de website van
Artventures geplaatst en wordt de vakantie aan de deelnemer bevestigd.
Je moet 18 jaar of ouder zijn om mee te kunnen doen aan deze actie.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
De gratis wandelvakantie is niet inwisselbaar voor contanten en niet overdraagbaar aan een
andere (rechts-) persoon.
Artventures behoudt het recht de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te
beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, vakantie, actieperiode of
voorwaarden te wijzigen.
De gegevens die Artventures ontvangt middels deze actie worden niet aan derden verstrekt.
Artventures zal zorgdragen dat de gegevens volgens de AVG richtlijnen behandeld en
bewaard worden. Voor meer informatie over ons privacybeleid zie onze website.
In een situatie waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, wordt door Artventures beslist.
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