ACTIEVOORWAARDEN SPAARACTIE ‘EROPUITJES’ BIJ DEKAMARKT 2018
Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de spaaractie ‘Eropuitjes 2018’ van DekaMarkt, waarbij klanten
kunnen sparen voor een tweede kaartje of tweede overnachting gratis.
Door deelname aan de spaaractie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

De spaaractie
•	Van zondag 8 juli 2018 tot en met zaterdag 18 augustus 2018 ontvangt de klant bij iedere € 15,-* aan
boodschappen bij DekaMarkt een voucher met unieke actiecode.
*De niet toegestane artikelen/productgroepen, waaronder tabak, sterk alcoholische dranken, geneesmiddelen, zuigelingen-/
babyvoeding tot 6 maanden, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten en waardebonnen, loten, data- en
beltegoeden, vervoersbewijzen, toegangskaarten en statiegeld, zijn uitgezonderd van deze actie.

•	Voor een tweede kaartje of tweede overnachting gratis bij één van de deelnemende Eropuitjes zijn vier
unieke actiecodes vereist.
• De deelnemende Eropuitjes staan op dekamarkt.nl/eropuitjes.
•	De unieke actiecodes op de vouchers moeten worden ingevoerd op dekamarkt.nl/eropuitjes. Elke unieke
actiecode is slechts eenmalig geldig.
•	De unieke actiecodes op de vouchers kunnen tot en met 15 oktober 2018 worden verzilverd in de webshop
van de bovengenoemde website.
•	De vier vouchers gelden voor een kaartje of overnachting van gelijke of lagere waarde. Het goedkoopste
kaartje of de goedkoopste overnachting is gratis.
•	Om in het bezit te komen van een gratis toegangskaart voor een dagje uit selecteert de deelnemer het
Eropuitje van zijn keuze, voert het benodigd aantal actievouchers in en betaalt het nog resterende bedrag
voor de toegangskaarten van de betreffende locatie. De deelnemer vult hiervoor een aantal gegevens in.
Vervolgens ontvangt de deelnemer per e-mail zijn toegangskaarten.
•	Voor het ontvangen van de tweede overnachting gratis selecteert de deelnemer het hotel van zijn keuze.
Op de informatiepagina van het hotel naar keuze leest de deelnemer hoe een verblijf bij dat hotel te
reserveren én hoe de deelnemer de DekaMarkt-vouchers hiervoor gebruikt. De deelnemer neemt de vier
actievouchers tevens mee naar het hotel. Bij het inchecken levert de deelnemer de vouchers in om de
gratis overnachting te verkrijgen.
•	De deelnemer dient de toegangskaarten uit te printen en mee te nemen naar de kassa van het Eropuitje,
tenzij anders vermeld op de betreffende toegangskaart.
•	De bestelde toegangskaarten kunnen in beginsel tot en met 31 oktober 2018 worden ingeleverd bij de
kassa van het betreffende Eropuitje. Voor sommige Eropuitjes geldt een kortere inlevertermijn, hetgeen in
dat geval staat vermeld op zowel de bovengenoemde website als op de toegangskaart.
	Van de overnachtingen kan men tot 31 januari 2019 gebruikmaken. Reservering via de
overnachtingsvoucher geschiedt op basis van beschikbaarheid. De deelnemer wordt dan ook geadviseerd
om tijdig te reserveren. DekaMarkt is niet aansprakelijk indien reservering niet (meer) mogelijk is.
•	Op de toegangskaartjes of overnachting kunnen specifieke actievoorwaarden van toepassing zijn
(bijvoorbeeld met betrekking tot een vereiste reservering voor bepaalde Eropuitjes). Deze specifieke
actievoorwaarden staan op de per e-mail ontvangen toegangskaarten of reserveringsbevestiging vermeld.
•	De vouchers, toegangskaarten, overnachtingsvouchers en reserveringsbevestiging kunnen niet worden
ingewisseld voor geld, geruild of teruggegeven.
•	Minder dan het vereiste aantal vouchers met unieke actiecode geven geen recht op korting.
	De actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of kortingen van de deelnemende Eropuitjes. De
actie geldt niet voor andere online toegangskaarten dan de op de bovenstaande website uitgegeven
toegangskaarten en geldt niet voor reeds bestaande reserveringen.
•	Doorverkoop van unieke actiecodes, vouchers, toegangskaartjes, overnachtingsvouchers en
reserveringsbevestigingen is niet toegestaan.
•	De actie geldt zolang de voorraad van de vouchers strekt. Deelnemers mogen zo vaak meedoen als zij willen.

Persoonsgegevens
•	Om mee te doen aan de actie wordt gevraagd om een aantal persoonlijke gegevens (te weten naam en
e-mailadres). De deelnemer garandeert dat de verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
•	Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de verwerking door DekaMarkt van zijn
persoonsgegevens in het kader van deze actie. Dit in overeenstemming met de privacyverklaring/het
privacystatement van DekaMarkt, welke is opgenomen op dekamarkt.nl.
•	Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders is aangegeven
en/of noodzakelijk in verband met de actie (bijvoorbeeld verstrekking van de persoonsgegevens aan de
deelnemende Eropuitjes).
•	De bewaartermijn van de persoonlijke gegevens van de deelnemers is 24 maanden vanaf de ingangsdatum
van de actie.

Algemene bepalingen
•	Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de spaaractie of anderszins ontoelaatbaar
gedrag behoudt DekaMarkt zich het recht voor om de unieke actiecodes of vouchers te weigeren. In
geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de spaaractie of anderszins ontoelaatbaar gedrag is
DekaMarkt gerechtigd de volledige schade op de deelnemer te verhalen.
•	Deelname aan de spaaractie is voor eigen risico. DekaMarkt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
schade die geleden is dan wel voor de gevolgen van voorvallen die plaatsvinden tijdens het uitje.
•	DekaMarkt, haar werknemers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer aansprakelijk voor
schade van de deelnemers of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies
van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de spaaractie dan wel de
overeenkomst.
•	DekaMarkt is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de
telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
• Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze spaaractie voorbehouden.
•	DekaMarkt behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, de actievoorwaarden tussentijds
te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet
voorzien, beslist de directie van DekaMarkt.
•	Bij vragen of opmerkingen over de spaaractie kan de deelnemer contact opnemen met DekaMarkt via
info@dekamarkt-eropuitjes.nl. Over klachten kan gecorrespondeerd worden via de filialen of de afdeling
klantenservice van DekaMarkt.
• Op de spaaractie is Nederlands recht van toepassing.
Velsen-Noord, juni 2018.

