Actievoorwaarden Thomas Cook Nederland Neckermann ‘2e persoon gratis vlucht’

Algemeen
Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘2e persoon gratis vlucht’ (verder te noemen ‘de
Actie’), gehouden door de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thomas Cook
Nederland B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp aan het adres Spicalaan 41, 2132 JG
Hoofddorp, in deze handelend onder de merknaam Neckermann Reizen (hierna: ‘Neckermann’).
Actie


Deelname aan de Actie staat open voor consumenten die in het bezit zijn van een geldig
reisdocument (hierna: ‘de Deelnemer’). De hoofdboeker dient minimaal 18 jaar te zijn.



De Actie geldt voor de 2e vol betalende persoon.



De Actie geldt voor boekingen gemaakt van 10 mei t/m 2 juni 2019.



De Actie geldt voor boekingen met vertrek tussen 10 mei en 30 juni 2019.



De Actie is geldig op de bestemmingen, Lanzarote (ACE), Turkije (AYT), Kreta (HER), Egypte (HRG,
RMF), Gran Canaria (LPA), Tenerife (TFS).



De Actie geldt op verschillende vertrekdata. Het actieaanbod is te vinden op
https://neckermann.nl/thema/gratisvlucht2epersoon/



De Actie kan per bestemming geldig zijn met vertrek vanaf één of meerdere Nederlandse
luchthavens.

 De Actie geldt alleen bij een minimale verblijfsduur van 8 dagen.


De Actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.

Thomas Cook
Spicalaan 41
2132 JG Hoofddorp



Na boeking van een accommodatie middels deze Actie is omboeking van de reis middels de
Omboekgarantie mogelijk, mits aan alle voorwaarden van deze Actie nog steeds wordt voldaan.
Een nieuwe prijsberekening wordt gemaakt.



Bij annulering van de reis vervalt het recht op korting.



De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot deelname aan de
Actie komen in zijn geheel voor rekening van de Deelnemer.



Alle informatie over betalingen, reserveringsbepalingen en andere voorwaarden staat vermeld
op neckermann.nl.



Deelname aan deze Actie betekent instemming met deze actievoorwaarden en met alle
beslissingen die de organisatoren verplicht zijn te nemen om het goede verloop van deze Actie te
garanderen.



De Deelnemer geeft aan Neckermann toestemming tot de verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens in het kader van deze actie. Verwerking zal geschieden conform de Wet
bescherming persoonsgegevens.



Neckermann heeft te allen tijde het recht deze Actie aan te passen, stop te zetten en/of
Deelnemers zonder opgaaf van reden van deze Actie uit te sluiten. Neckermann is gerechtigd om
deze Actie zonder vooraankondiging eerder dan aangegeven te beëindigen, de duur van deze
Actie te verlengen, ofwel om de Actievoorwaarden te wijzigen; dat zal door Neckermann kenbaar
worden gemaakt door middel van de website neckermann.nl.



Op alle reizen van Neckermann zijn de ANVR-reisvoorwaarden, de Garantieregeling van de
Stichting Garantiefonds Reizen, de garantieregeling van het Calamiteitenfonds, de aanvullende
voorwaarden online verkoop en het Privacy & Cookies Statement van toepassing, die je kunt
inzien en downloaden op neckermann.nl of kunt opvragen bij Neckermann.



Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.



Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de actie of de actievoorwaarden kunnen
worden gesteld via: 023 5135 556 (lokaal tarief) of servicedesk@neckermann.nl.
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