
 
Voorwaarden winactie Travellust  
 

PRIJS 

 

De prijs voor de winnaar bestaat uit:   

 Een (1) retourticket voor twee (2) personen op vluchten van VUELING 

vertrekkend van Amsterdam naar de volgende bestemmingen: Malaga of 

Sevilla  

 Vluchtdata dienen te vallen in de periode van 29 september 2014 tot 18 

december.  
 De vlucht moet minimaal tien (10) dagen voor aanvang van de datum van de 

heenreis worden aangevraagd.  
 In voornoemde tickets is luchthavenbelasting en het inchecken van een (1) 

koffer tot een gewicht van drieëntwintig (23) kilogram inbegrepen. 

 Reserveringen kunnen niet worden gewijzigd door de winnaar en zullen in alle 

gevallen in overeenstemming zijn met de vluchtdata van de toegekende prijs.  

 VUELING is niet aansprakelijk voor de reiskosten van of naar de vliegvelden 

van herkomst en bestemming, en van kosten tijdens het wachten op de 

vlucht (accommodatie, eten en drinken).  

 VUELING is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor reiskosten, 

eten en drinken tijdens het verblijf.  

 Winnaars en reisgenoten moeten samen en tegelijk reizen en de vliegtickets moeten 
tegelijkertijd door de winnaar worden aangevraagd. In bijzondere omstandigheden 

kunnen de tickets afzonderlijk worden afgegeven.  
 In overeenstemming met artikel 3 van de Verordening nr. 261/2004, zijn de vluchten 

behorende bij de Promotie van de toepassing uitgesloten als de vlucht voor de 
reizigers kosteloos is.  

 

 

VERKLARING VAN JUISTHEID 

 

De gegevens die door de deelnemers zijn verstrekt dienen waarheidsgetrouw te zijn. 

In het geval dat deze gegevens onjuist zijn, zal de prijs worden geannuleerd door 

VUELING. 

 

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN 

 

De prijzen mogen in geen geval worden vervangen, veranderd, gewijzigd, vergoed, 

overgedragen of verkocht door de winnaars. 

 

De winnaars zijn verantwoordelijk voor alle fiscale verplichtingen die kunnen 

voortvloeien uit de tickets onder deze Promotie. 

 

VUELING aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, onderbrekingen, 

gebreken, vertraagde verwerking of verzending, diefstal, vernieling, onbevoegde 

toegang of wijzigingen tijdens de inschrijving voor de wedstrijd, of voor storingen, 

slechte overdracht of fouten bij het ontvangen van informatie van VUELING, alsmede 

voor technische verkeersfouten in, storingen van of congestie in de 

internetverbinding. 

 



VUELING behoudt zich het recht voor om bijlagen over de werking van de wedstrijd 

en de prijzen te wijzigen of toe te voegen, mits deze gerechtvaardigd zijn, niet ten 

nadele zijn van de deelnemers en de deelnemers naar behoren in kennis zijn gesteld. 

 

 


