
ActievoorwAArden Actie hAmmAm Al AndAlus

1. Algemeen:

1.1  Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Beleef Málaga en Hammam Al Andalus georganiseerde promotionele actie: reageer op de Facebook 

post (hammam) en win 2 gratis cadeaubonnen.

1.2 Door deel te nemen aan de actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de actievoorwaarden.

1.3  De organisatie is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen 

of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de 

organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden 

en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door de organisatie bekend gemaakt worden op de www.beleefmalaga.nl of via Facebook pagina www.

facebook.com/beleefmalaga

1.4  Indien één of meer bepalingen van de actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen 

vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5 De actie begint op 13 juni en eindigt op 20 juni 2014. Enkele dagen na deze datum volgt de uitslag.

1.6  Op de actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter.

2. de actie:

2.1 De actie wordt gevoerd op de Facebook pagina van Beleef málaga (http://www.facebook.com/beleefmalaga).

Deelname werkt als volgt:

• Geef onder de foto op de facebook pagina van Beleef Málaga antwoord op de vraag: “Waarom zou jij de hammam in Málaga willen bezoeken”

De prijswinnaar wordt enkele dagen na het sluiten van de prijsvraag via Facebook op de hoogte gesteld en verzocht om per email contact op te nemen.

 

3. deelname:

3.1 Deelname aan deze actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.

3.2 Er wordt maximaal één prijs uitgekeerd.

3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden, de eventuele kosten voor het gebruik van internet komen voor rekening van de deelnemer.

3.4  De organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen dan 

wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie. Politieke, discriminerende, seksueel getinte of anderszins 

ongepaste reacties worden niet getolereerd en de inzender wordt gediskwalificeerd.

4. Prijzen

4.1 Er is 1 prijs.  2 cadeaubonnen van de hammam in Málaga voor 1 winnaar 

5. uitkering van prijzen

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode de in de actievoorwaarden genoemde handelingen uitvoeren, maken kans op de prijs.

5.2  De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten of voor andere goederen of diensten van de organisatie. Bij weigering 

of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

5.3 Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de organisatie.

5.4  De selectie van de winnende deelnemer en de daaraan verbonden prijzen vindt plaats enkele dagen na sluiting van de actie. De winnaar maken we via 

Facebook bekend. Vervolgens stuurt de winnaar zijn/ haar e-mailadres naar de organisatie. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

5.5 De prijs ontvangt de winnaar per e-mail van Hammam Al Andalus. Beleef Málaga speelt geen rol in de afhandeling. 

 



6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1  De organisatie, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie voortvloeiende 

handelingen en kosten;

6.2  De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op 

enige andere wijze verband houdende met:

- de door haar uitgekeerde prijzen;

- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van deze actie en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen;

- het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

6.3  De organisatie heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om deze actie zonder problemen te laten verlopen. 

Mocht deze actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de organisatie uitdrukkelijk afstand van alle 

verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan deze actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan deze actie, de gevolgen en 

de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de 

organisatie.

6.4  De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname van deelnemers aan de actie op te schorten of te beëindigen indien deelnemer op enige 

wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan deelnemer te melden, zonder opgave van reden, 

naar eigen inzicht en zonder dat de organisatie hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

6.5  Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden 

onverminderd van kracht blijven. De organisatie zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij 

zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

7. Persoonsgegevens

7.1 Gegevens van de winnaar worden door Beleef Málaga niet voor andere doeleinden gebruikt.

 

8. correspondentie en klachten

8.1 Over de uitslag van de actie kan niet gecorrespondeerd worden.

8.2  Eventuele andere vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de actie kunnen gesteld worden aan de organisatie: info@beleefmalaga.nl

8.3 Klachten omtrent de actievoorwaarden en de actie kunnen worden ingediend bij de organisatie.

 

8.4 De organisatie kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

slotbepaling

Niets uit de inhoud van de actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers.


