Algemene deelnamevoorwaarden prijsvraag Oranjeroute
1. De prijsvraag voor een korte vakantie in Hitzacker (hierna: de actie) is een actie van
het Duits Verkeersbureau in Amsterdam. De actie duurt van 19 april 2018 t/m 31 mei
2018 (hierna: de actieperiode). De prijs wordt aangeboden door de Samtgemeinde
Elbtalaue en bestaat uit 3 overnachtingen in het Parkhotel Hitzacker****, op basis van
halfpension. Heen- en terugreis dienen zelf te worden georganiseerd en zijn voor
eigen rekening.
2. Aan de actie kunnen alle geïnteresseerden deelnemen, met uitzondering van
werknemers van het Duits Verkeersbureau en van de Samtgemeinde Elbtalaue,
direct betrokken personen van gelieerde ondernemingen, personen die op welke
wijze dan ook beroepsmatig betrokken zijn geweest bij de actie en servicebureaus
die abonnementen op prijsvragen aanbieden. Deelnemers moeten ten minste 18 jaar
oud zijn en de winnaars dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een
identiteitskaart.
3. Door aan de actie deel te nemen accepteert de deelnemer gebonden te zijn aan deze
algemene deelnamevoorwaarden.
4. Deelnemers doen mee aan de actie door de antwoorden op de twee vragen aan te
klikken. Deelnemers die meerdere keren deelnemen, komen niet in aanmerking voor
een prijs.
5. Na afloop van de actieperiode wordt één winnaar gekozen. De winnaar krijgt een
tegoedbon voor 3 overnachtingen in een 2-persoonskamer voor 2 personen, op basis
van halfpension, in het Parkhotel Hitzacker****. Heen- en terugreis zijn op eigen
gelegenheid en voor eigen rekening. De overnachtingen dienen vóór 31 december
2018 plaats te vinden. De prijs wordt toegekend op basis van beschikbaarheid.
Nadat de winnaar bericht over de gewonnen reis heeft gekregen, moet hij/zij binnen 7
dagen laten weten of hij/zij de prijs accepteert. Mocht de winnaar niet reageren of
besluiten de prijs niet te accepteren, dan wordt een nieuwe winnaar gekozen.
6. De prijs is niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs en is
persoonsgebonden.
7. Het Duits Verkeersbureau kan zonder schadeplichtig te worden gesteld naar eigen
goeddunken beslissen de prijzen niet uit te delen, indien de deelname ongeldig blijkt
te zijn of de winnaar niet voldoet aan de voorwaarden, zoals deze zijn geformuleerd
in de algemene deelnamevoorwaarden. Het Duits Verkeersbureau behoudt zich het
recht voor de actie te staken of te wijzigen. Een dergelijke beslissing van het Duits
Verkeersbureau is definitief en niet vatbaar voor bezwaar.
8. Het Duits Verkeersbureau sluit, voor zover toegestaan op grond van de wet, iedere
aansprakelijkheid uit ten aanzien van de deelnemers en winnaars in verband met de
actie of de daarmee te winnen prijzen. Het betreft hier lichamelijk letsel, financieel
verlies en schade en/of schade en verlies van werkgelegenheid.
9. Het Duits Verkeersbureau heeft het recht de deelnemers te diskwalificeren, wanneer
deze zich niet aan de regels en voorwaarden houden, die door bovengenoemde partij
zijn opgesteld of wanneer zij een ander doel beogen met hun deelname.
10. Als verantwoordelijke van de actie moeten de Deutsche Zentrale für Tourismus,
Beethovenstraße 69; D-60325 Frankfurt/Main met haar Nederlandse
vertegenwoordiging het Duits Verkeersbureau, Haaksbergweg 51, 1101 BR
Amsterdam worden aangemerkt. Meer informatie over het vakantieland Duitsland en
de Oranjeroute vindt u op www.germany.travel respectievelijk op www.oranjeroute.nl.
11. De winnaar van de prijs in het kader van de actie zal geen kansspelbelasting hoeven
af te dragen.
12. Op de actie is het Duits Recht van toepassing.

