
Actievoorwaarden Corendon Kerst 10-daagse

Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Corendon Kerst 10-daagse” van Corendon Inter-

national Travel B.V., gevestigd aan de Singaporestraat 82, 1175RA in Lijnden, KvK-nummer 34220902. De actie heeft tot 

hoofddoel het promoten van Corendon op de socialmediakanalen van Corendon tijdens de kerstperiode.

Actieopzet
De actieperiode loopt van woensdag 18 december tot en met vrijdag 27 december 2019. Je kunt één keer per social 

media account meedoen aan deze winactie.

Tijdens de kerstactie zijn er drie aanmeldingsrondes van 24 uur waarbij je op Facebook en Instagram kunt deelnemen. 

Iedereen die de pagina op Facebook of Instagram liket, de post liket, zich inschrijft voor de Corendon nieuwsbrief, akkoord 

gaat met de actievoorwaarden, de juiste kleur van het rad heeft gekozen binnen de tijd van de aanmeldingsronde en de 

persoon met wie hij/zij de prijs wilt winnen heeft genoemd of getagd, maakt kans op de te verloten prijs in die ronde.  Na 

het sluiten van de aanmeldingsronde draait een Corendon medewerker aan het Corendon prijzenrad. Op dit prijzenrad 

staan verschillende kleuren. Vervolgens kiest de medewerker een kerstbal met dezelfde kleur uit de kerstboom. Deze 

kerstbal laat zien welke prijs er gewonnen wordt. Uit alle deelnemers die dezelfde kleur hebben gekozen wordt de win-

naar op onafhankelijke wijze getrokken. De winnaar wordt met naam genoemd in de trekkingsvideo die we op Instagram 

en Facebook plaatsen.

Trekkingen
Er zijn 3 trekkingen van winnaars. Hieraan voorafgaand is er per trekking een aanmeldingsronde. De uiteindelijke win-

naars worden uit alle personen die de juiste kleur van het Corendon prijzenrad hebben doorgegeven getrokken. Elke 

winnaar wint één prijs. 

De aanmeldingsperiodes zijn als volgt;
• Aanmeldingsperiode 1 – van 19 december 12.00 uur tot en met 20 december 12.00 uur

• Aanmeldingsperiode 2 – van 22 december 12.00 uur tot en met 23 december 12.00 uur

• Aanmeldingsperiode 3 – van 26 december 12.00 uur tot en met 27 december 12.00 uur

De trekkingsdata zijn als volgt;
• 20 december om 18.00 uur

• 23 december om 18.00 uur

• 27 december om 18.00 uur

Er zijn bij deze actie dubbele winkansen mogelijk. Deelnemers die met een account of Facebook of Instagram meedoen 

hebben één winkans. Deelnemers die met hun Facebook én Instagram account meedoen hebben een dubbele winkans.



Voorwaarden voor deelname
De actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- en verblijfplaats 

waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar. Corendon heeft 

het recht de prijs te laten vervallen indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is. Corendon wil met deze winactie het aantal 

aanmeldingen voor de nieuwsbrief van Corendon vergroten. Je kunt daarom alleen deelnemen wanneer je toestemming 

geeft om e-mails te ontvangen van Corendon. Je kunt je te allen tijde weer uitschrijven.

Werknemers van Corendon International Travel, Stip Reizen, Maris Life, GOfun, Karin’s Choice, Corendon Dutch Airlines 

en Corendon Hotels & Resorts zijn uitgesloten van deelname aan deze winactie. 

Prijsvoorwaarden
Op de te winnen prijs zullen in aanvulling aparte prijsvoorwaarden van toepassing zijn. Deze worden aan de betreffende 

winnaar verstrekt die de prijs heeft gewonnen

Persoonsgegevens en privacy
•  Voor deze winactie verzamelen wij persoonsgegevens. Dit betreft je voornaam, eventuele tussenvoegsel(s), achter-

naam en e-mailadres. Dit doen wij zorgvuldig en volgens de richtlijnen van ons Privacybeleid. Wij gebruiken deze 

gegevens om je na inschrijving onze nieuwsbrief toe te sturen. Hiermee brengen wij je onder andere op de hoogte van 

onze vakanties, onze vakantiebestemmingen, extra’s, aanbiedingen en leuke (win)acties. Deze nieuwsbrief sturen wij 

digitaal. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven via de afmeldingslink onderaan elke nieuwsbrief.

•  Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van de reis.

•  Als winnaar zal je desgevraagd je medewerking verlenen aan gerelateerde publiciteit voor promotionele activiteiten 

in verband met deze winactie. Winnaars die hun medewerking verlenen hebben geen recht op enige vergoeding in 

welke vorm dan ook.

• Winnaars worden met hun naam bekendgemaakt op de Corendon Facebook- en in de Corendon Instagram feed. 

Overige bepalingen
•  Corendon mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden  

van deze actie of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of beëindigen. 

• Voor klachten over deze actie kun je contact opnemen met aftersales@corendon.nl.

• Corendon handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

• In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan Corendon.

•  Door deel te nemen aan deze winactie, verklaar je kennis te hebben genomen van en stem je in met deze  

actievoorwaarden.

•  Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de  

bevoegde rechter te Amsterdam.


