Wedstrijdvoorwaarden
Maak kans op een cruise t.w.v. € 1000,-.
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Deze voorwaarden zijn van toepassing op de De vrouw in suite 10-prijsvraag zoals vermeld op
www.lsamsterdam.nl/suite10.
Deelname is mogelijk van 1 april t/m 31 augustus 2017 door het invullen van het deelnameformulier
op www.lsamsterdam.nl/suite10. Inzendingen per e-mail of post worden niet geaccepteerd.
Het is niet deelnemers niet toegestaan vaker dan 1x deel te nemen aan de wedstrijd.
De deelnemer moet minimaal 18 jaar zijn, woonachtig in Nederland of België en in het bezit zijn van
een geldig paspoort of Europese Identiteitskaart.
Onder alle deelnemers worden de volgende prijzen verloot:
o

Hoofdprijs: 1x cadeaubon van Cruisewinkel.nl ter waarde van € 1.000 (duizend euro)
De cadeaubon kan gebruikt worden voor het boeken van een reis bij cruisewinkel.nl of
cruisewinkel.be en is geldig voor een cruise & vlucht combinatie. De cadeaubon is niet
inwisselbaar voor geld of boord/bartegoed en niet inwisselbaar op reeds gemaakte
boekingen.

o

Extra prijzen: 5x Ruth Ware boekenpakket met De vrouw in suite 10 en In een donker donker
bos

De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
De winnaar wordt 11 september 2017 op www.facebook.com/lsamsterdam en
www.lsamsterdam.nl/suite10 bekend gemaakt. Daarnaast ontvangt de winnaar persoonlijk bericht per
e-mail. De winnaar dient uiterlijk 30 september 2017 telefonisch of per e-mail contact met ons op te
nemen om de hoofdprijs te bevestigen, waarna hij de prijs thuisgestuurd krijgt.
De winnaar van de hoofdprijs is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een eventuele reis- en/of
annuleringsverzekering. Uitgeverij Luitingh-Sijthoff kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
diefstal/schade/ongevallen tijdens de reis. Ook is de winnaar zelf verantwoordelijk voor de juiste
reisdocumenten die benodigd zijn voor het maken van de reis.
Indien de deelnemer niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, dan vervalt het recht op de prijs.
De organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te
wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de wedstrijd te stoppen of te wijzigen indien de
omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de
deelnemers.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd/getelefoneerd.
Deze prijsvraag wordt georganiseerd door uitgeverij Luitingh-Sijthoff, Amsterdam. Voor meer
informatie: www.lsamsterdam.nl

