
Actievoorwaarden ‘City Worldwide winactie bij aankoop van een srprs.cadeaubon’ 
 
Artikel 1 
Algemeen 
  

1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van 
toepassing op de door srprs.me beschikbaar gestelde prijs.  

2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie 
akkoord te gaan met de Actievoorwaarden 

 
De winnaar (en zijn of haar reisgenoot) dient in het bezit te zijn van een geldig 
Nederlands of Belgisch paspoort. Het paspoort dient minimaal 6 maanden na 
terugkomst geldig te zijn. 
  
Artikel 2 
Prijs/actieproducten 
  
De prijs bestaat uit:  

1. Eén City Worldwide reis van 7 dagen en 6 nachten naar 1 onbekende 
bestemming buiten Europa voor twee personen t.w.v. €1.000. Inclusief 
vlucht en overnachtingen in een Standard kamer. Exclusief eten, drinken, 
toeristenbelasting en activiteiten. 
 
Voorwaarden: 

○ Vertrek vanaf één van onze Nederlandse of Belgische luchthavens 
○ 1 stuk handbagage en 1 koffer zijn inbegrepen 
○ Standaard vluchttijden keuze  
○ Tegen bijbetaling is de reis te upgraden, met bijvoorbeeld een 

luxere kamer, extra aantal dagen of extra aantal personen. 
○ Boek minimaal 6 weken voor vertrek 
○ Niet reizen op nationale feestdagen 
○ Niet reizen tijdens schoolvakanties 
○ Minstens één persoon van het gezelschap moet 18 jaar of ouder zijn 

op de dag van vertrek 
○ Boeken vóór 1 februari 2019. Vertrek vóór 01-11-2019.  

 
2. De prijs is persoonsgebonden. srprs.me zal geen verzoeken van prijswinnaars 
honoreren om hun prijs en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan 
derden, of in te wisselen voor geld. 
 
3. Actieproducten 
Iedereen die een srprs.me cadeaubon aanschaft in de periode van 4 tot en met 31 
december 2018 maakt automatisch kans op de prijs. In de bevestigingsmail staat 
direct of de prijs gewonnen is. 
 
 

http://srprs.me/
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Artikel 3 
Aansprakelijkheid 
  
1. srprs.me, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet 
aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze 
verband houdt met de Actie en/of de door srprs.me ter beschikking gestelde 
actieproducten/prijzen. 
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die srprs.me aan het beheer van haar 
website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de 
verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel- of 
zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door srprs.me openbaar gemaakt 
materiaal, van welke aard dan ook, kunnen srprs.me niet worden tegengeworpen 
en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor srprs.me in het leven 
roepen. 
  
 
Artikel 4 
Diversen 
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 
2. srprs.me zal met betrekking tot onderhevige Actie in overeenstemming 
handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is 
getreden op 1 januari 2014. 
  
Heb je vragen over deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op via 
hallo@srprs.me 
 
 


