WIN JE

STAGELD TERUG!

ACTIEVOORWAARDEN WIN JE STAGELD TERUG
ACTIE LOOPT VAN 1 AUGUSTUS T/M 30 SEPTEMBER 2020
• Minimumleeftijd 18 jaar.
• Deelname is enkel voorbehouden aan bezoekers die;
- een volledig ingevulde voucher ingeleverd hebben in een van de
WIN Casino vestigingen.
- de factuur op naam kunnen laten zien op het moment van deelname.
• De hoofdprijs wordt verloot onder alle deelnemers in de maand oktober 2020.
• De hoofdprijs bestaat uit de terugbetaling van de kosten voor de accommodatie
met een max van € 450,-. Overige kosten, zoals lokale heffingen, toeristenbelasting,
reserveringskosten, handdoekenpakket, etc. worden niet vergoed.
• Men hoeft niet bij de trekking aanwezig te zijn om kans te maken op de prijs.
• Voor deelname van de actie is het opgeven van een geldig e-mail adres verplicht.
Door het opgeven van een e-mail adres wordt de deelnemer op de hoogte gebracht
van de uitslag.
• Het e-mail adres wordt niet verstrekt aan derden.
• De winnaar heeft een week de tijd om te reageren én te laten weten wanneer de prijs
wordt opgehaald. Wordt dit niet gedaan dan vervalt de prijs en wordt hij opnieuw verloot.
• Maximaal 1 deelname per persoon.
• De prijs kan niet door derden worden opgehaald. Enkel de winnaar mag na verificatie de prijs
op komen halen op de vestiging.
• Bij het winnen van de prijs dient de winnaar zich te legitimeren.

WIN JE

STAGELD TERUG!
ACTIE LOOPT VAN 1 AUGUSTUS T/M 30 SEPTEMBER 2020

LEVER DEZE BON IN BIJ WIN CASINO
BEILEN OM KANS TE MAKEN!
VOOR- EN ACHTERNAAM:
E-MAILADRES:
IK STA/STOND OP CAMPING:
MIJN STAGELD BEDRAAGT:
DATUM:
Ja, ik heb de actievoorwaarden gelezen
op de achterzijde (factuur meenemen)

GRATIS

HOLIDAY-GOODIE-BAG
BIJ DEELNAME!*
*zolang de voorraad strekt.
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