Algemene Voorwaarden Proef Zuid-Afrika Winactie
Deze actie is een initiatief van de Activin Wine Group (o.a. The Wine List en Boschendalwijnen.nl) en
Tenzing Travel. De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar (let op: bij het winnen van de reis dient
een van de twee reizigers minimaal 23 jaar oud te zijn i.v.m. de minimale leeftijd voor de autohuur).
De voorwaarden die volgen zijn van toepassing op de ‘Proef Zuid-Afrika Winactie’ (verder te
noemen: “de winactie”) van de Activin Wine Group en Tenzing Travel (gezamenlijk verder te
noemen: “de Organisator”).
1. De te winnen prijs is (1x) een 11-daagse culinaire rondreis door Zuid-Afrika (van Port
Elizabeth naar Kaapstad) voor 2 personen. De prijs bestaat uit:
 Intercontinentale vluchten (retour Amsterdam – Kaapstad) – economy class;
 Binnenlandse vluchten (Kaapstad – Port Elizabeth) – economy class;
 10 overnachtingen in middenklasse hotels;
 10 dagen autohuur (cat C Europcar Compact Classic Plus);
 10 keer ontbijt, 3 keer lunch (waaronder een picknick bij het Boschendal Wine Estate) en 2
keer diner;
 4 game drives in het Kariega Game Reserve;
 Een informatiemap en routebeschrijving (deze ontvangt u ter plaatse).
Niet inbegrepen zijn persoonlijke uitgaven (o.a. voor de maaltijden buiten de genoemde
maaltijden), facultatieve excursies, eventuele transfers van/naar Schiphol, fooien en andere uitgaven
die hierboven niet gespecificeerd zijn. De winnaar dient zelf ook zorg te dragen voor het afsluiten
van een reis- en/of annuleringsverzekering.
Zie https://www.tenzingtravel.nl/afrika/autoreis/a-taste-of-south-africa voor een impressie van de
reis.
2. Deelname aan de winactie is gratis.
Deelname vindt plaats wanneer u een Proef Zuid-Afrika wijnpakket of minimaal zes ZuidAfrikaanse wijnen van de Organisator aanschaft via www.winelist.nl,
www.boschendalwijnen.nl of http://www.fdwijnwinkel.nl. Hiervoor dient de actiecode
proefza gebruikt te zijn en vervolgens moet deelname bevestigd worden via het
aanmeldformulier op de actiepagina van de winactie
www.winelist.nl/contact/actievoorwaarden-proef-zuid-afrika,
www.boschendalwijnen.nl/contact/actievoorwaarden-proef-zuid-afrika en
www.fdwijnwinkel.nl/contact/actievoorwaarden-proef-zuid-afrika. Voor het geven van deze
bevestiging ontvangt men binnen een week na het bestellen van de wijnen een separate
mail van de Organisator.
3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie
om deel te kunnen nemen aan de winactie.
4. Om deel te mogen nemen, moet de deelnemer een minimumleeftijd van 18 jaar hebben en
woonachtig in Nederland zijn. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een rijbewijs. Alle
andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
5. Medewerkers van de Organisator, dan wel hun (creatieve) partners zijn uitgesloten van
deelname.

6. De winactie loopt van 1 november 2019 tot en met 15 januari 2020 (verder te noemen: “de
actielooptijd”). Er wordt uiterlijk 31 januari 2020 per e-mail contact opgenomen met de
winnaar. De naam van de winnaar kan ook via de websites, nieuwsbrieven en social media
van de Organisator bekend worden gemaakt.
7. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
8. De te winnen reis is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor
contanten, een andere bestemming of voor prijzen met een gelijke/vergelijkbare waarde.
Tenzing Travel (de uitvoerder van de reis) zal een aantal mogelijke vertrekdata aan de
winnaar communiceren en de gehele reisperiode zal in mei, juni of september 2020
plaatsvinden. De winnaar dient binnen een maand na bekendmaking zijn/haar
voorkeursdatum door te geven. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de
prijs, of het niet doorgeven van voorkeursdata binnen genoemde termijn, of het niet kunnen
reizen binnen de genoemde reisperiode, vervalt deze.
9. Indien de prijswinnaar dit wenst, kan de te winnen reis worden verlengd en/of aangepast
(bijv. upgrades voor vluchten, accommodaties of autohuur). Eventuele meerkosten hiervoor
zijn voor rekening van de prijswinnaar.
10. Door akkoord te gaan met de voorwaarden, gaat u er mee akkoord dat u bij het winnen van
de prijs meewerkt aan promotionele uitingen. Zo wordt de winnaar gevraagd om foto’s en
tekst over de gewonnen reis aan te leveren, zodat hier bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend)
Facebookposts, nieuwsbriefitems, blogartikelen en andere uitingen mee gecreëerd kunnen
worden om andere reizigers te inspireren. De geleverde teksten en foto’s worden daarnaast
eigendom van de Organisator en mogen ook voor uitingen niet gerelateerd aan de
gewonnen reis gebruikt worden.
11. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal de Organisator hiervoor zorg dragen.
12. De Organisator handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode
Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
13. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden alleen
gebruikt door de Organisator (en zijn leveranciers) voor deze winactie en, bij toestemming,
voor het periodiek toesturen van nieuwsbrieven van de Organisator. Als u geen prijs (meer)
stelt op de nieuwsbrief van de Organisator, dan kunt u zich op ieder moment afmelden op
de wijze zoals aangegeven in de ontvangen nieuwsbrief. De gegevens van deelnemers aan
de winactie worden niet verstrekt aan derden.
14. De Organisator kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze
actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen, dan wel zonder opgave van reden de
actie wijzigen of stopzetten.
15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door
de Organisator.
16. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
17. Door akkoord te gaan met de voorwaarden, gaat u er mee akkoord dat de Organisator en
hun partners en leveranciers op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor directe of indirecte
schade in welke vorm dan ook die ontstaat door het meedoen aan deze winactie, dan wel

door het reizen na het winnen van de prijs.
18. Deelnemers die niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen, kunnen worden
uitgesloten van deelname.
19. Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen via info@winelist.nl.
Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Door deelname aan de actie
verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.

