
   
 

   
 

Actievoorwaarden Proefslaapactie Curaçao 

 
 
Algemeen 
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Proefslaapactie Curaçao” van 
Corendon International Travel B.V., gevestigd aan de Singaporestraat 82, 1175RA in Lijnden, KvK-
nummer 34220902. De actie heeft tot doel het promoten van het nieuwe 5-sterren Ultra All Inclusive 
Corendon Mangrove Beach Resort (onderdeel van Corendon Hotels & Resorts) dat in juli haar deuren 
opent op Curaçao. 
 
 
Actieopzet 
De actieperiode loopt tot en met donderdag 25 juni 12.00 uur. Iedereen die zijn of haar gegevens 
invult, akkoord gaat met de actievoorwaarden, zich inschrijft voor de Corendon nieuwsbrief en 
deelname met de ‘Versturen’ button bevestigt, maakt kans op een gratis proefslaapvakantie voor de 
deelnemer én een introducé, inclusief retourvlucht Amsterdam – Curaçao met KLM en 2 nachten 
verblijf in Corendon Mangrove Beach Resort, volgens de hieronder genoemde voorwaarden van deze 
reis. 
 
 
Trekkingen 
Er is één (1) trekking van 25 winnaars die elk een introducé/reisgenoot mee mogen nemen. De 

winnaars van dit arrangement worden uiterlijk op donderdag 25 juni aan het eind van de dag 

persoonlijk op de hoogte gebracht via het opgegeven e-mailadres.  

 
 

Winnaars ontvangen zo spoedig mogelijk persoonlijk bericht via het door de winnaar opgegeven e-
mailadres en vragen wij uiterlijk op de in het bericht aangegeven deadline de plaatsen aan ons te 
bevestigen. Ontvangen wij geen bevestiging van de winnaar binnen deze termijn, dan vervalt het recht 
op de prijs en zal door Corendon een nieuwe prijswinnaar worden ingeloot.  
 
 
Voorwaarden voor deelname 
De actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland of België 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. Introducés mogen wel jonger zijn dan 18 jaar. Corendon wil met deze winactie 
het aantal aanmeldingen voor de nieuwsbrief en de naamsbekendheid 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.  
 
 
Voorwaarden van de te winnen proefslaapvakantie naar Curaçao 

• Deze prijs betreft een verzorgde 4-daagse (3 dagen ter plaatse) proefslaapvakantie voor 2 
personen, bestaande uit een gratis retourvlucht Amsterdam – Curaçao met KLM (heenreis en 
aankomst op 1 juli 2020, terugreis op 3 juli 2020 en aankomst in Nederland ’s ochtends op 4 



   
 

   
 

juli 2020) inclusief 1 stuk handbagage per persoon, vervoer van en naar het hotel en verblijf in 
het Corendon Mangrove Beach Resort bij Willemstad op basis van Ultra All Inclusive volgens 
de informatie van het programma dat aan elke proefslaper voorafgaande aan de reis wordt 
gestuurd. 

• De te winnen reis heeft per persoon een waarde van €445,-. 
 
De reis is exclusief: 

• Vervoer in Nederland; 

• Parkeerkosten in Nederland; 

• Excursies en/of overige uitstapjes; 

• Reis- en annuleringsverzekering (deze dient de winnaar zelf af te sluiten); 

• Alle uitgaven van persoonlijke aard.  
 
 
Aanvullende voorwaarden in verband met reizen 

• Elke winnaar en zijn of haar reisgenoot is zelf verantwoordelijk voor een geldig Nederlands of 
Belgisch paspoort (het rode boekje). Houd er rekening mee dat dit reisdocument ook na 
verblijf nog geldig moet zijn. Daarnaast dient iedere reiziger zélf tot uiterlijk 24 uur voor vertrek 
digitaal de ED-kaart in te vullen en een uitgeprinte versie hiervan mee te nemen op reis. Dit is 
een verplichte formaliteit voor elke bezoeker aan Curaçao. Meer informatie en invullen kan 
via: Curacao.com. Corendon behoudt zich het recht voor alle aanvullende documentatie te 
verlangen die zij naar haar eigen oordeel nodig acht.  

• Corendon behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisovereenkomst en 
het programma ongeacht de reden. 

• Deze prijs is niet overdraagbaar aan andere personen of inwisselbaar voor contanten. 

• Voor vragen en het boeken van de gewonnen reis kun je contact opnemen met 
aftersales@corendon.nl of 023- 530 75 88. 

 
 
Persoonsgegevens en privacy 

• Voor deze winactie verzamelen wij persoonsgegevens. Dit betreft je geslacht, naam en e-
mailadres. Dit doen wij zorgvuldig en volgens de richtlijnen van ons Privacybeleid. Wij 
gebruiken je gegevens om te communiceren over deze winactie. Wanneer je je inschrijft voor 
de Corendon nieuwsbrief, 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. 

• Alle persoonsgegevens die wij verzamelen voor deze actie worden zo snel mogelijk na 
terugkomst in Nederland verwijderd. Persoonsgegevens die we bewaren wanneer een 
deelnemer zich inschrijft voor onze nieuwsbrief bewaren wij tot wederopzegging. 

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

• 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 kunnen met naam genoemd worden op de Corendon 

Facebookpagina, de Corendon Instagrampagina en/of de Corendon website.  

 
 
  

https://www.curacao.com/en/questions/digital-immigration-card
mailto:aftersales@corendon.nl
https://www.corendon.nl/privacybeleid


   
 

   
 

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. 

 

mailto:aftersales@corendon.nl

