
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ja, ik doe mee met de Springbreak XL winactie! 

Voornaam:  

Achternaam:  

Email:  

Bol.com ordernummer:  

   Ik ga akkoord met de actievoorwaarden (zie volgende pagina) 

Stuur dit formulier naar winvakantie@thiememeulenhoff.nl 
  

initiator:winvakantie@thiememeulenhoff.nl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:6f4babc4dc87444aa8be44b63161c7e6



Actievoorwaarden Springbreak XL winactie 2018 

 

Deelname 

‐ Iedereen die tussen 9 en 22 april 2018 een bestelling bij bol.com plaatst voor een Examenbundel 
en/of Samengevat kan zich registreren om deel te nemen aan de actie. 

‐ Deelname aan en registratie voor deze actie kan tot uiterlijk 29 april 2018. 
‐ Registreren kan op de website van www.thiememeulenhoff.nl/winvakantie en bol.com.  
‐ De actie is uitsluitend bestemd voor een ieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 16 

jaar heeft bereikt. 
‐ Voor deelnemers onder de 18 jaar geldt dat zij uitsluitend kunnen deelnemen na toestemming van 

de ouders/voogd/wettelijk toezichthouders. 
‐ Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt men deze voorwaarden als ook de beslissingen van 

ThiemeMeulenhoff, die definitief zijn en in alle opzichten bindend. 
‐ De winnaar van de actie wordt door ThiemeMeulenhoff op 1 mei 2018 aselect gekozen. 
‐ De winnaar wordt op 1 mei 2018 per e-mail op de hoogte gesteld. De winnaar dient binnen drie 

dagen de prijs te accepteren. 
‐ Bij gebrek aan een tijdige reactie of het niet voldoen aan de actievoorwaarden behoudt 

ThiemeMeulenhoff zich het recht voor om een andere winnaar te selecteren. 
‐ Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
‐ Aan deze actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Prijs 

‐ De winnaar ontvangt een GOGO Springbreak XL voor 2 personen met vertrek van 25 mei tot en 
met 4 juni. 

‐ De prijs heeft een totale waarde van maximaal €449 pp.  
‐ De prijs is niet te verzilveren voor geld of een vakantie buiten deze periode.  
‐ Tevens is de reis niet te verzilveren voor een vakantie bij één van de andere Sunweb Group 

merken. 
‐ Reisverzekering en/of annuleringsverzekering is niet inbegrepen. 
‐ De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 
‐ De prijswinnaar gaat akkoord met het vermelden van zijn of haar naam in combinatie met de 

gewonnen prijs op de website en op sociale media van ThiemeMeulenhoff en Examenbundel. 
‐ Gegevens van de prijswinnaar worden alleen doorgegeven aan de leverancier van de prijs, te 

weten GOGO. 

 

Aansprakelijkheid 

‐ De prijs wordt verzorgd door GOGO. Voor inhoudelijke vragen en opmerkingen over de reis dient 
de winnaar contact op te nemen met GOGO online@gogo.nl. Voor algemene vragen over de prijs 
dient de winnaar contact op te nemen met ThiemeMeulenhoff 033 - 448 3600. 

‐ De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de uitvoering van de reis en de daaraan 
verwante zaken van de reis liggen in zijn geheel bij GOGO, onderdeel van Sunweb Group. 
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