Actie voorwaarden – Foto wedstrijd NOVASOL
Win 100 euro terug van je vakantie!
Deze actie wordt u aangeboden door:
NOVASOL Vakantiehuizen
Postbus 1379
5004 BJ Tilburg
U maakt kans op:
In de maanden juni, juli, augustus en september verloot NOVASOL Benelux 100 euro per maand onder gasten die
een vakantie geboekt hebben met een aankomst vanaf 1 juni t/m 31 augustus 2018 direct bij NOVASOL Benelux.
Actieperiode en bekendmaking:
Deelname is mogelijk vanaf 7 juni 2018 tot en met 21 september 2018.
Op de trekkingsdatum van iedere actiemaand zal een onafhankelijk persoon de winnaar van de 100 euro cashback
trekken. Deze wordt bekend gemaakt op de actiepagina www.novasol.nl/foto-wedstrijd. De winnaar ontvangt
daarnaast een persoonlijk bericht met meer informatie over de gewonnen prijs op het bij NOVASOL bekende e-mail
adres. Nadat de benodigde gegevens ontvangen zijn door NOVASOL, zal de gewonnen 100 euro worden
overgemaakt op het rekeningnummer van de winnaar.

Zie hieronder een overzicht van de trekkingsdata per actiemaand:
Juni
Juli
Augustus
September

27 juni
25 juli
22 augustus
26 september

U neemt als volgt deel aan deze actie:
Vul het wedstrijdformulier op de pagina www.novasol.nl/foto-wedstrijd volledig in en ga akkoord met de
voorwaarden gekoppeld aan deze actie.
Overige actievoorwaarden*:
- Deelname aan deze actie is gratis.
- Er kan eenmalig deelgenomen worden aan deze actie.
- Deze actie is uitsluitend bedoeld voor gasten die direct bij NOVASOL Benelux een vakantiehuis hebben geboekt
voor de verblijfsperiode: 1 juni t/m 31 augustus 2018.
- Medewerkers van NOVASOL zijn uitgesloten van deelname.
- Over de uitslag van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd.
- U geeft toestemming om aangeleverde foto(s) in te zetten ter ondersteuning van marketing- en communicatie
uitingen van NOVASOL A/S.
- Aangeleverde foto’s worden niet overgedragen aan een derde partij.
- Vragen of eventuele klachten stuurt u per mail naar: 50jaar@novasol.com.
*Wij handelen in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen van de Nederlandse
kansspelautoriteit.

