Voorwaarden van deelname
Naam:
Adres en postcode:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

De actie loopt van 18 januari 2020 tot 1 juli 2020 en alleen geldig bij aankoop van een paar gouden trouwringen bij
Ina van ’t Hoog juwelier Vlaardingen

De droomreis naar Villa Karibu op Zandspruit Bush & Aero Estate te Hoedspruit Zuid-Afrika bestaat uit:
De totale waarde van de reis is €4000
-

Twee vliegtickets van KLM/ Air France of gelijkwaardig van Amsterdam naar Johannesburg retour van
maximaal €750 per persoon.
De huur van een auto tijdens de reisperiode in Johannesburg van maximaal €400, inclusief de
benodigde verzekeringen. Dit is exclusief brandstof en tolgeld.
Het verblijf van 7 nachten in Villa Karibu op Zandspruit in Hoedspruit inclusief alle faciliteiten zoals
genoemd op de website; www.homesofafrica.com/karibu

Andere kosten voor bijvoorbeeld eten & drinken, excursies of andere (extra) activiteiten zijn voor eigen
rekening. Ook zijn de eventuele (reis) verzekeringen of inentingen voor eigen rekening. De deelnemers
verklaren zich bereid dat de naam & eventuele foto’s voor promotionele doeleinden met betrekking tot Ina
van ’t Hoog juwelier gebruikt worden.
De reis is uitsluitend geldig voor Villa Karibu te Zandspruit in Hoedspruit onder voorbehoud van
beschikbaarheid. Indien Villa Karibu volgens de website; www.homesofafrica.com in de periode die de
deelnemer wenst niet beschikbaar is, moet er een andere periode gekozen worden. Er is GEEN ruiling met
een andere villa mogelijk.
De droomreis is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Ook is de droomreis niet inwisselbaar tegen enige
financiële vergoeding.
Ina van ’t Hoog Juwelier Vlaardingen BV, welke deze reis als gewonnen prijs beschikbaar stelt is niet, en kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele extra kosten, schade en lasten welke tijdens of door de reis
zijn veroorzaakt.
De reis heeft een geldigheid van één jaar en dient gemaakt te worden tussen 30 juni 2020 en 31 mei 2021.
Akkoord

Akkoord

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:

Naam:

Naam:

Verklaren beiden deze voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

