Algemene spelvoorwaarden
Actie: Win een heerlijk verblijf in een NOVASOL vakantiehuis naar keuze ter waarde
van € 2.500,De actie wordt u aangeboden door:
NOVASOL B.V.
Postbus 1379
5004 BJ Tilburg
Je maakt kans op:
een verblijf in een NOVASOL vakantiehuis naar keuze ter waarde van € 2.500,-. Deze cheque is
persoonlijk en niet overdaagbaar aan derden. De cheque dient voor 31 december 2018 verzilverd te
worden. Het verblijf mag ook plaatsvinden in 2019. Alle bijkomende kosten zoals bedlinnen,
energiekosten en eindschoonmaak worden door NOVASOL vergoed. Alle overige kosten, zoals
vervoer van en naar het vakantiehuis toe en persoonlijke uitgaves zijn voor rekening van de
winnaar.
Wanneer en hoe wordt de prijswinnaar bekend gemaakt?
Actie wordt ingezet op 14 november 2017 en loopt tot en met 1 mei 2018.
Op 2 mei zal er op door een onafhankelijk persoon een winnaar worden gekozen en deze wordt
bekend gemaakt op 2 mei via Facebook . Uiteraard ontvangt de winnaar ook een persoonlijk
bericht.
Periode van deelname
Vanaf 14 november 2017 tot en met 1 mei 2018.
U neemt als volgt deel aan deze actie:
In de periode van 14 november 2017 tot en met 1 mei 2018 kun je op de site van
suzannevermeer.nl/novasol de prijsvraag beantwoorden. Maak een keuze uit de drie antwoorden en
vul je mailadres in.
Overige voorwaarden en beperkingen:
- deelname aan deze actie is gratis.
- door deelname ga je akkoord met het ontvangen van de NOVASOL én Suzanne Vermeer
nieuwsbrief.
- je dient tenminste 18 jaar te zijn om kans te maken op een van de prijzen.
- je kunt meerdere keren deelnemen aan deze actie.
- over de uitslag van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd.
- medewerkers van NOVASOL en A.W. Bruna Uitgevers zijn uitgesloten van deelname.
Wij handelen in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen van de
Nederlandse kansspelautoriteit en gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

