
Actievoorwaarden  De Kaap actie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Harvink De Kaap actie georganiseerd door HARVINK,  
gevestigd aan de Tinbergenlaan 3, 3401 MT IJsselstein en zijn tevens te raadplegen op de website  
www.harvink.nl/actie. 

Over de tickets:
•	 De prijs bestaat uit twee retourtickets naar Kaapstad, Zuid Afrika vanaf luchthaven Schiphol (NL) (voor de 

winnende deelnemer en één gast).

•	 De reis dient plaats te vinden vóór mei 2018. Vluchten tussen 20 december 2017 en 7 januari 2018 zijn uitge-
sloten.

•	 De prijswinnaar dient de prijs binnen 6 weken na bekendmaking te verzilveren.

•	 De reis is op basis van beschikbaarheid. Aan de hand van 3 voorkeursdata wordt er een geschikte datum  
uitgezocht door Harvink.

•	 De vliegreis heeft maximaal 1 tussenstop.

•	 De reis is exclusief het verblijf, reis -en annuleringsverzekering, vervoer van en naar Schiphol en persoonlijke 
uitgaven tijdens de vlucht.

•	 Na een definitieve boeking zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende vliegmaatschappij van toe-
passing.

•	 De prijswinnaar dient 18 jaar of ouder te zijn.

•	 Wij vragen u een aantal foto’s van de vlucht en de reis te maken die Harvink mag gebruiken op Social Media.

•	 Ruilen, inwisselen tegen contant geld, vervangen of teruggave van de tickets is niet mogelijk. De tickets kun-
nen niet worden ingewisseld voor cadeaubonnen of enige andere vorm van valuta en mogen niet worden 
doorverkocht of verdeeld. Indien de prijs niet verzilverd kan worden kan geen aanspraak worden gemaakt op 
enige compensatie of vergoeding. Elk misbruik wordt strafrechtelijk vervolgd.

Over de actie:
•	 Aan de actie kan alleen worden deelgenomen door consumenten die in het bezit zijn van een geldig deelna-

meformulier. Dit formulier wordt verstrekt door deelnemende dealers bij aankoop van een fauteuil de Kaap in 
combinatie met een Kaap hocker. 

•	 De actie is niet van toepassing op reeds gedane bestellingen of wanneer alleen een De Kaap fauteuil of alleen 
De Kaap hocker gekocht wordt.

•	 De deelnemer dient het deelnameformulier volledig ingevuld op te sturen naar HARVINK met een kopie van 
de aankoopbon. Alleen volledig ingevulde deelnameformulieren en aankoopbonnen die volledig zichtbaar en  
leesbaar zijn en voorzien zijn van de datum van aankoop, worden in behandeling genomen. Er mag maximaal 1  
deelnameformulier per consument / per order / huisadres worden verstrekt.

•	 Onleesbare, beschadigde, vervalste deelnameformulieren, of deelnameformulieren die verloren zijn gegaan, 
verkeerd verzonden, vertraagd of vernietigd zijn, zijn uitgesloten van deelname.

•	 De ingevulde gegevens op de deelnamekaart worden niet doorgegeven aan derden en niet gebruikt voor 
andere doeleinden dan communicatie over deze actie. Gegevensregistratie vindt plaats conform de Wet be-
scherming persoonsgegevens.

Koop nu 

De Kaap inclusief 

Hocker en maak kans 

op 2 vliegtickets 

naar Kaapstad!



•	 De actie begint 1 mei 2017 en eindigt 2 juli 2017. Deelnameformulieren ingediend tot en met maandag 3 juli 
2017 16:00 uur worden door HARVINK verwerkt. Formulieren die na deze datum en tijd worden ontvangen ko-
men niet in aanmerking voor de prijs.

•	 De prijswinnaar en de deelnemende dealer zullen via Social Media en een persoonlijke e-mail in kennis worden 
gesteld, niet later dan 9 juli 2017. 

•	 Een medewerker van Harvink die de Kaap maakt, zal het winnende deelnameformulier trekken.

•	 HARVINK is niet aansprakelijk voor misinterpretatie van deze actie.

•	 Werknemers van Harvink en van HARVINK dealers en hun directe familieleden inclusief samenwonende partners 
of andere personen die professioneel in verband staan met de actie zijn uitgesloten van deelname. 

•	 HARVINK is gerechtigd deelnemers van deelname uit te sluiten wanneer zij van mening is dat deelnemers niet 
conform deze actievoorwaarden handelen, danwel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toe-
gang verschaffen tot de actie.

•	 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal de beslissing van HARVINK definitief en bindend zijn 
en correspontentie hierover is niet mogelijk. 

•	 HARVINK behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te 
vullen of stop te zetten. Dit wordt bekend gemaakt via de website www.harvink.nl/actie.

•	 HARVINK is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten in welke communicatie uiting dan ook bij 
deze actie. 

•	 HARVINK organiseert deze actie in goed vertrouwen en accepteert geen aansprakelijkheid in verband met de 
prijs.

•	 Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing. 

•	 Door deelname aan de De Kaap actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de voorwaarden.

Koop nu 

De Kaap inclusief 

Hocker en maak kans 

op 2 vliegtickets 

naar Kaapstad!


