Actievoorwaarden winactie vliegtickets Istanbul
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de verloting van (3x) twee vliegtickets naar
Istanbul.
1. Algemeen
- Deze actie wordt georganiseerd door H-Travelz. Zij behoudt zich het recht voor, zonder
voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en/of wijzigingen aan te brengen
indien dit noodzakelijk wordt geacht.
- Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid en actualiteit van
deze actie is H-Travelz, noch de overige deelnemende partijen aansprakelijk voor
schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden.
- Aan informatie anders dan deze actievoorwaarden kan geen rechten worden ontleend.
- Het doel van deze (promotionele) actie is het stimuleren van H-Travelz
geïnteresseerden om deel te nemen aan een doelgroeponderzoek. Onder de
deelnemers wordt 3x twee vliegtickets naar Istanbul verloot.
2. Deelname
- Deelname aan de betreffende verloting is gratis.
- De deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn om aan deze actie te kunnen
deelnemen. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan deze actie.
- Deelname aan deze winactie kan uitsluitend door deel te nemen aan het betreffende
onderzoek en het online formulier in te vullen via de verstrekte link. LINK:
https://forms.gle/NShNBvxjqf1P6u9i9. Deelname vindt plaats wanneer de juiste en
verplichte gegevens zijn ingevuld.
- Een aanvullende voorwaarde is dat je alleen kans op de prijs maakt als je na
bekendmaking van jouw winst bij het bezoekadres van H-Travelz langskomt voor de
‘inontvangstneming’ van jouw prijs. Onderdeel hiervan is dat hier een foto van wordt
gemaakt om deze te delen op de Social Media van H-Travelz.
- Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen
door deelname aan de verloting in met de voorwaarden genoemd in deze
actievoorwaarden.
- De deelnemer garandeert dat de door hem/haar persoonlijke opgegeven gegevens
tijdens de registratieprocedure correct, up-to-date en volledig zijn. De gegevens van
de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
- Door deelname aan de verloting wordt toestemming verleend aan H-Travelz om
informatie toe te sturen in het kader van marketingactiviteiten. Bij ieder
communicatiemoment is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming
permanent in te trekken.
3. Geldigheidsduur actie en vaststelling Winnaar
- Deelname kan deze winactie kan tot en met zondag 21 november 2021. Tot deze
datum kan het formulier nog worden ingevuld. Na deze datum worden jouw deelname
niet meer in behandeling genomen.
- De winnaars van deze prijs wordt bekendgemaakt op woensdag 24 november 2021.
4. Prijssamenstelling
De prijzen (3x):
- Twee retourvluchten Amsterdam - Istanbul met Turkish Airlines incl. ruim- en
handbagage voor maximaal 2 personen.

5. Prijs – extra bepalingen en uitsluitingen
- De vluchten zijn exclusief: reis- en annuleringsverzekering, verblijf, maaltijden, overige
transport en excursies.
- De prijs is uitsluitend bestemd voor deelnemer en maximaal 1 medereiziger.
- De prijswinnaar dient binnen 8 weken na de bekendmaking de prijs verzilverd te
hebben bij H-Travelz. Indien de prijs niet verzilverd kan worden, kan geen aanspraak
worden gemaakt op enige compensatie of enige vergoeding.
- De reisperiode is van januari t/m mei 2022. Schoolvakanties zijn uitgesloten. Op basis
van drie voorkeurperiodes (buiten schoolvakanties) wordt een geschikte datum
uitgezocht door H-Travelz.
- Na een definitieve boeking zijn de Algemene Voorwaarden van de
luchtvaartmaatschappij van toepassing.
6. Aansprakelijkheid
- H-Travelz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie
voortvloeiende schade of enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door
haar uit te keren prijs.
7. Slotbepaling
- H-Travelz behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar
frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
- H-Travelz behoudt zich het recht voor om voorwaarden, bepalingen of informatie
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- In de gevallen waarin deze voorwaarden niet zijn voorzien, zal een besluit worden
genomen door H-Travelz.

