
 

 

 

 

 

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Win een reis voor 2 naar St. Maarten’ 

actie (hierna te noemen ‘de winactie’), via de website www.vakantiestmaarten.nl. 

2. Meedoen aan de winactie kan van maandag 28 januari t/m zondag 24 maart 2019.  

3. Kans maken op de prijs kan alleen wanneer je, je inschrijft voor de St. Maarten 

nieuwsbrief en door de St. Maarten Facebook pagina te liken. De nieuwsbrief vind je op 

www.vakantiestmaarten.nl onder het tabblad ‘Win een reis’. 

4. De prijswinnaar dient 18 jaar of ouder te zijn en alleen natuurlijke personen kunnen 

deelnemen. Rechtspersonen zijn uitgesloten van deelname.  

5. Deelname aan de winactie is gratis en niet verplicht. Iedere deelnemer kan maximal één 

keer deelnemen aan de actie. 

6. Deelname vindt plaats wanneer de juiste en verplichte gegevens zijn ingevuld en de 

algemene voorwaarden zijn geaccepteerd. Vanaf dat moment maak je kans om te 

winnen. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, 

worden alleen gebruikt door AVIAREPS BV en het St. Maarten Tourism Bureau voor 

desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. 

7. AVIAREPS BV en het St. Maarten Tourism Bureau kunnen in geen enkel geval 

verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van verkeerd 

ingevulde gegevens, dat kan leiden naar een onbekend adres of e-mailadres. Daarnaast 

zijn AVIAREPS BV als het St. Maarten Tourism Bureau ook in geen enkel geval 

verantwoordelijk voor e-mails verzonden door hen, die in de spambox van deelnemer 

terecht komen. 

8. De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs.  

9. De prijswinnaar wordt uiterlijk voor vrijdag 5 april bekend gemaakt. 

10. De prijswinnaar wordt bepaald d.m.v. een loting onder de deelnemers die aan de 

Algemene Voorwaarden voldoen.  

11. De prijswinnaar dient binnen 4 weken na de bekendmaking de prijs verzilverd te hebben 

via het St. Maarten Tourism Bureau. Indien de prijs niet verzilverd kan worden, kan er 

geen aanspraak gemaakt worden op compensatie of vergoeding.  

12. Er kan gebruik worden gemaakt van de prijs in de volgende periode: mei t/m juni 2019 

(m.u.v. schoolvakanties). De reis is wel alleen op basis van beschikbaarbeid (vliegtickets 

en hotelovernachting). 

13. De reis is exclusief: reis- en annuleringsverzekering, overige maaltijden (naast het 

ontbijt), overige transport en excursies. 

14. Na een definitieve boeking zijn de Algemene Voorwaarden van de 

luchtvaartmaatschappij en hotel van toepassing. 

15. De prijs wordt beschikbaar gesteld door het St. Maarten Tourism Bureau C/O AVIAREPS 

BV gevestigd te Hoofddorp Nederland. 
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16. AVIAREPS BV of het St. Maarten Tourism kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande 

kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, 

dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot 

nadeel van de deelnemer leidt. 

17. AVIAREPS BV of het St. Maarten Tourism behoudt zich het recht voor om de winactie, 

indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, voortijdig te 

beëindigen. In dit geval zullen AVIAREPS BV en St. Maarten Tourism Bureau dit 

communiceren via de website www.vakantiestmaarten.nl en de Facebook pagina 

Vakantie St. Maarten.   

18. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.    
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