Festival.Travel Winweken 2019
1. De organisatie van deze winactie is het bedrijf Festival.Travel te Amsterdam. Op de
winactie zijn de onderstaande actievoorwaarden van toepassing.
2. Deelnemen aan de actie kan van maandag 15 april 2019, 12:00 uur tot en met
donderdag 2 mei 2019, 11:59 uur (hierna te noemen: de actieperiode) door het
aangewezen inschrijfformulier op de Festival.Travel website in te vullen.
3. Eenieder die deelneemt aan de winactie op https://www.festival.travel/experience
gaat automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.
4. Eenieder die gedurende de actieperiode deelneemt aan de actie maakt kans op het
winnen van de prijs. De actieperiode van Balaton Sound en bijbehorende prijzen is als
volgt:
•

Maandag 15 april 2019 12:00 uur tot en met donderdag 18 april 2019 11:59 uur
Balaton Sound (2 5-Day Pass, 2 Campingticket, 2 Moving-in Campingticket en 2
zitplaats in de Balaton Sound Express)

5. Om kans te maken op meerdere prijzen dient eenieder zich na de winperiode van de
beoogde prijs opnieuw aan te melden op https://www.festival.travel/experience.
6. Uiterlijk binnen 12 uur na afloop van de actieperiode zal Festival.Travel op
onpartijdige wijze uit het bestand met deelnemers die aan de actievoorwaarden
voldoen een winnaar kiezen, die de hierboven genoemde prijs zal winnen. Met de
winnaar zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen via mail. De winnaar heeft
vervolgens 72 uur om te reageren. Mocht de winnaar niet reageren binnen deze
periode, dan vervalt het recht op de prijs en zal Festival.Travel op onpartijdige manier
een andere winnaar selecteren.
7. Festival.Travel mag in het kader van de bekendmaking van de winnaar de naam van
de winnaar publiceren via de kanalen van Festival.Travel.
8. Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn en woonachtig te zijn in Nederland
of België.
9. De deelnemer dient juiste, volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige
gegevens leiden tot een ongeldige deelname.
10. Elke persoon kan maximaal één prijs winnen. Indien een persoon een prijs heeft
gewonnen, wordt hij/zij uitgesloten van deelname van verdere deelnames.
11. Festival.Travel behoudt zich het recht voor deelnemers direct en zonder nadere
motiveren uit te sluiten van deelname, bijvoorbeeld op verdenking van fraude.

12. De prijs is strikt persoonlijk en kan alleen worden gebruikt door de winnaar en de
persoon die hij/zij meeneemt.
13. De prijs mag door de winnaar niet (in delen) worden doorverkocht of doorgegeven
aan iemand anders. Indien doorgaven of doorverkoop van (een deel van) de prijs
wordt ontdekt door Festival.Travel wordt de prijs van de winnaar ontnomen en
wordt geen nieuwe winnaar aangewezen.
14. De prijs kan niet worden uitgekeerd in contanten.
15. Deelnemers mogen het gewonnen pakket alleen gebruiken als zij akkoord gaan met
de voorwaarden van de desbetreffende producten.
16. Festival.Travel is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit
deelname aan de actie. Daarnaast is gebruik maken van de prijs geheel voor eigen
risico van de deelnemer. Festival.Travel is op geen enkele manier aansprakelijk voor
schade ontstaan tijdens het gebruik van de prijs.
17. Festival.Travel behoudt zich het recht voor om alternatieve producten binnen een
gewonnen pakket aan te bieden in het geval dat festivals, accommodaties of reizen
geen doorgang kennen.
18. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiend uit de actievoorwaarden kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan
de bevoegde rechtbank te Amsterdam.
19. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten.
20. De Festival.Travel privacy-statement is van toepassing op het verzamelen van
persoonsgegevens naar aanleiding van de actieperiode.
21. Typefouten en incorrecte weergaven van prijzen en/of andere correspondentie zijn
onder voorbehoud.

