Algemeen
1. De actie loopt van 22 november 2018 tot en met 13 december 2018.
2. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn.
3. Deelname aan de actie door werknemers van PaperFlies, inclusief bekenden, vrienden
of familie van deze, is uitgesloten.
4. Door deelname aan de actie stemt de deelnemer in met alle op deze actie van
toepassing zijnde voorwaarden.
Deelname
Deelname aan de actie wordt pas geactiveerd nadat de deelnemer de stappen heeft doorlopen op
de actiepagina van www.PaperFlies.com/win-tickets en alle velden juist heeft ingevuld.
Prijs
1. De te winnen prijs zijn 2 vliegtickets (retour) naar Lima, Peru.
2. De prijs is niet inwisselbaar tegen contanten.
3. Boeking is op basis van beschikbaarheid en in overleg met betrokken partijen.
4. Reizen met de vliegtickets gedurende de zomervakantie (15 juni t/m 15 september), de
kerstvakantie (15 december t/m 15 januari), overige schoolvakanties, feestdagen en
lange weekenden i.v.m. feestdagen zijn uitgesloten.
5. De vliegtickets dienen minimaal 6 weken voor de reis door de winnaar te worden
aangevraagd.
6. De vliegtickets kunnen gebruikt worden tot en met 28 februari 2019. De vliegtickets
dienen hierdoor uiterlijk op 17 januari 2019 aangevraagd te worden.
7. Eventueel bijkomende, buiten de in een hierboven genoemde, kosten dienen ter
plaatse te worden betaald en zijn voor rekening van de winnaar.
7. De prijs is niet inwisselbaar voor een ander vliegticket of een andere bestemming.
8. De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
9. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan
PaperFlies, zonder enige vorm van vergoeding of compensatie aan de winnaar.
Bekendmaking
1. De winnaar wordt op 13 december 2018 door PaperFlies geselecteerd uit de
inzenders die alle gegevens volledig hebben ingevuld.
2. De winnaar ontvangt in de week van 13 december 2018 persoonlijk bericht van
PaperFlies op het opgegeven e-mailadres.
Gebruik gegevens
1. Iedere deelnemer dient zijn / haar e-mailadres op te geven om mee te kunnen doen
aan de actie. Indien een deelnemer een prijs wint zullen meerdere gegevens worden
gevraagd.
2. Bij deelname aan de wedstrijd gaan deelnemers akkoord met het ontvangen van
aanbiedingen en overige informatie over PaperFlies per e-mail.
3. Door deelname aan de actie geven de deelnemers die een prijs winnen toestemming
aan PaperFlies om mogelijke foto's van de prijsuitreiking voor promotionele
doeleinden te gebruiken.

Aansprakelijkheid
1. PaperFlies en/of de door haar ingeschakelde derden zijn niet
aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige
andere wijze verband houdt met de actie.
2. Meer specifiek zijn PaperFlies en/of de door haar ingeschakelde derden niet
aansprakelijk, voor zover wettelijk toegestaan, voor:
a. enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel maakt in verband met de
deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs;
b. enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband
houdende met, de door haar uitgekeerde prijs;
c. gebreken in de door haar uitgekeerde prijs;
d. enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze
verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.
e. enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel maakt in verband met dan wel
enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband
houdende met de reis naar/ van alsmede het verblijf op de bestemming, om wat voor
reden dan ook.
Diversen
1.
Voor vragen met betrekking tot deze actie, kunt u een e-mail sturen naar
Klantenservice@PaperFlies.com.
2.
PaperFlies behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren
en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer in strijd handelt met
deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens PaperFlies of derden.
3.
Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden, zal PaperFlies een vervangende bepaling vaststellen die zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benadert en die
niet nietig of vernietigbaar is.
4.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit
de actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Amsterdam.

