
Voorwaarden winactie stedentrip Parijs Peter Langhout Reizen

– Van 30-05-2016 t/m 26-06-2016 maak je kans op de 5-daagse busreis voor twee personen naar
Parijs op basis van logies en ontbijt en vervoer per luxe touringcar. Deze reis wordt uitgevoerd 
door Peter Langhout Reizen. 

– Boeking is op basis van beschikbaarheid. Vertrek in 2016.
– Alle goedgekeurde ervaringen met reisorganisaties en vliegmaatschappijen die worden 

geplaatst op Reisgraag.nl van 30-05-2016 t/m 26-06-2016 dingen mee naar de prijs.
– Op 27-06-2016 wordt er een winnaar gekozen en bekendgemaakt op de website en de sociale 

media van Reisgraag.nl.
– Winnaars dienen binnen 30 dagen na terugkomst uit Parijs een vakantieverhaal te schrijven 

voor op de website Reisgraag.nl. Dit verhaal heeft minimaal 1.000 woorden en bevat diverse 
foto's. Het verhaal wordt online gepubliceerd.

– Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de aanbieder en partners van deze 
medewerkers. 

– De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar en ouder.
– De winactie is uitsluitend geldig binnen Nederland en België.
– Na het bekendmaken van de winnaar dient hij of zij binnen 30 dagen te reageren.
– Reisgraag.nl is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 

algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, 
dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen 
vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de wij daardoor op enigerlei wijze 
tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van 
de winactie, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (via haar website en de 
betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt.

– Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de winactie kunnen van deelname worden 
uitgesloten.

– Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
– De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
– Door deelname aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande 

actievoorwaarden.


