
 
Actievoorwaarden Maak kans op een hotelarrangement voor twee personen 

Artikel 1 Algemeen 

1.    Iedereen in Nederland en België met de leeftijd van 16 jaar of ouder is gerechtigd aan de 

Actie deel te nemen. 

2.    Medewerkers van A.W. Bruna Uitgevers kunnen niet deelnemen aan deze Actie. 

3.    Indien je deze Actievoorwaarden niet in acht wenst te nemen, verzoekt A.W. Bruna Uitgevers 

je af te zien van deelname aan deze Actie. 

4.    A.W. Bruna Uitgevers is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving 

deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel 

zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat A.W. Bruna 

Uitgevers daardoor tot vergoeding van eventueel door jou geleden schade is gehouden. 

5.    Wijzigingen of aanpassingen met betrekking tot de Actie zullen door A.W. Bruna Uitgevers 

via haar website bekend worden gemaakt. Door deel te blijven nemen aan de Actie nadat 

dergelijke wijzigingen of aanpassingen hebben plaatsgevonden, accepteer je de gewijzigde 

Actievoorwaarden. 

  

Artikel 2 Gegevens 

1.    Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met je te kunnen communiceren, kun je 

gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, (e-mail)adres, 

geboortedatum) aan A.W. Bruna Uitgevers te verstrekken. 

2.    Je garandeert dat alle door jou verstrekte persoonsgegevens correct, up-to-date en volledig 

zijn. 

3.    Tijdens je bezoek aan de A.W. Bruna Uitgevers website en/of boekenwurm.nl kunnen onder 

andere jouw persoons- en computergegevens worden opgeslagen door middel van zogeheten 

cookies. Indien gewenst, kun je de cookies-functie uitschakelen. Echter, het uitschakelen kan 

mogelijk het gebruik of de gebruiksvriendelijkheid van de website of internetbrowser 

(negatief)beïnvloeden. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden A.W. Bruna 

Uitgevers Privacy Policy, beschikbaar op de website.  

4.    De door jou verstrekte persoonsgegevens kunnen alleen voor de in deze Actievoorwaarden 

opgenomen doelen worden gebruikt en/of verwerkt en worden te allen tijde vertrouwelijk en met 

zorgvuldigheid behandeld. A.W. Bruna Uitgevers zal geen persoonsgegevens verkopen, 

doorgeven en/of ter beschikking stellen aan derden. 

5.    De doelen waarvoor de persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door A.W. Bruna 

Uitgevers zijn de volgende: 

-       het nakomen van een overeenkomst die is gesloten met de deelnemer aan de Actie; 

-       het aanvullen van de gegevens in de nieuwsbrievendatabase; 

-       het uitreiken van eventueel ter beschikking gestelde prijzen.            

6.    Alleen indien je daarvoor expliciete toestemming geeft, kan A.W. Bruna Uitgevers jouw 

persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van boekennieuws, acties of 

anderszins. 

7.    A.W. Bruna beschermt de door jou opgegeven of de door A.W. Bruna Uitgevers verzamelde 

persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking door hoogstaande technische 

maatregelen. 

https://www.awbruna.nl/privacy-statement/


 
8.    Je hebt het recht jouw persoonsgegevens die geregistreerd zijn op te vragen bij A.W. Bruna 

Uitgevers. Voorts heb je het recht deze gegevens aan te passen of eventueel te (laten) 

verwijderen. Deze rechten kun je uitoefenen door een verzoek te doen aan de A.W. Bruna 

Uitgevers klantenservice (zie voor de contactgegevens artikel 7). 

9.    Persoons- en computergegevens kunnen aan een bepaalde computer of aan een bepaald IP 

(Internet Protocol) adres worden gekoppeld om het voor jou in de toekomst makkelijker te maken 

om een vraag te stellen of mee te doen aan een promotionele activiteit. Alleen gegevens die van 

jouw computer afkomstig zijn, niet zijn de persoonsgegevens, zullen worden gebruikt voor de 

afstemming van een promotionele activiteit op jouw voorkeuren. 

  

Artikel 3 Actie uitleg: wat, hoe en wanneer? 

1.    A.W. Bruna Uitgevers/Suzanne Vermeer geeft in samenwerking met het Quality 

wellnessresorts een hotelarrangement voor twee personen weg. Hiervoor dienen de gegevens 

achtergelaten te worden op de actiepagina www.suzannevermeer.nl/vakantieboekje. 

2.    De Actie loopt vanaf 26 juni 2019 t/m 31 augustus 2019. 

3.    Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

  

Artikel 4 Prijzen 

1.    Als deelnemer aan de Actie maak je kans op een hotelarrangement voor twee personen bij 

Hotel Thermen Bussloo. Het arrangement bestaat uit een overnachting en twee dagen wellness. 

2.    De winnaars krijgen bericht door middel van een mail en de winnaar wordt bekendgemaakt 

op de website. Er is 1 winnaar. In deze mail wordt er gevraagd naar contactgegevens zodat 

contact kan worden opgenomen om verdere afspraken te maken. 

3.    Gedurende de gehele actieperiode is er 1 winnaar. 

4.    De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. 

5.    De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of andere product en/of diensten. 

6.    De prijzen worden binnen 4 weken na het einde van de Actie verstuurd naar het 

doorgegeven adres. 

7.    Indien prijzen buiten de schuld van A.W. Bruna Uitgevers niet kunnen worden uitgereikt aan 

de winnaar, kan de winnaar tot uiterlijk 3 maanden na het einde van de Actieaanspraak maken op 

de uitreiking van de prijzen. Na verloop van deze termijn of bij weigering van de prijzen vervallen 

deze aan A.W. Bruna Uitgevers. 

8.    Prijzen worden alleen geleverd binnen Nederland en België. 

9.    Gezins-/familieleden van A.W. Bruna Uitgevers medewerkers zijn uitgesloten van deelname 

aan de Actie. 

  

Artikel 5 Aansprakelijkheid, garanties en vrijwaring 

 1.    A.W. Bruna Uitgevers is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op 

enige andere wijze verband houdt met de Actie of jouw deelname aan de Actie, waaronder mede 

begrepen maar niet beperkt tot: 

- de door A.W. Bruna Uitgevers verzonden prijzen; 

- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen; 

- het onrechtmatig gebruik van de gebruikte systemen door een derde.  

 

 



 
Artikel 6 Rechten A.W. Bruna 

1.    A.W. Bruna Uitgevers behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Actie 

te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of enige 

wettelijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen 

inzicht en zonder dat A.W. Bruna hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. 

2.    A.W. Bruna Uitgevers behoudt zich het recht voor om de Actie naar eigen goeddunken en 

zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de 

producten met betrekking tot de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit volgens A.W. 

Bruna Uitgevers vereisen. 

3.    Het aanbrengen van wijzigingen op beschikbare software applicaties met betrekking tot de 

Actie, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van A.W. Bruna Uitgevers, (oftewel 'hacken') 

is uitdrukkelijk verboden. Voor eventuele schade als gevolg hiervan zal je door A.W. Bruna 

Uitgevers aansprakelijk worden gesteld. 

4.    De Actie en/of de prijzen mogen niet worden gebruikt om: 

- politieke, religieuze, gewelddadige, seksuele of racistische ideeën of ideeën in strijd met de 

goede zeden of regelgeving te uiten; 

- te kwetsen, treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen te maken; 

- wormen, virussen of andere schadelijk software op de software van A.W. Bruna Uitgevers te 

plaatsen; 

- de reputatie van A.W. Bruna Uitgevers op enkele wijze te schaden; en/of 

- inbreuk te maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. 

  

Artikel 7 Contact 

1.    Als je vragen of opmerkingen hebt in verband met de Actie en/of Actievoorwaarden, neem 

dan contact met ons op: 

  

A.W. Bruna Uitgevers 

t.a.v. Winacties Suzanne Vermeer vakantieboekje  

Postbus 51077 

1007 EB Amsterdam 

Telefoonnummer: 020-218 16 00 

E-mail: info@awbruna.nl   

mailto:info@awbruna.nl

