Actievoorwaarden Thomas Cook Nederland Neckermann ‘Verre reizen voordeelweken’

Algemeen
Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Verre reizen voordeelweken’ (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 per boeking, niet per persoon.



Maximaal 1 kortingscode per boeking, zolang de voorraad strekt.



De kortingscode is niet inwisselbaar tegen contanten.



De Actie geldt voor boekingen van 5 september 2019 t/m 18 september 2019.



De Actie geldt voor boekingen met vertrek van 1 november 2019 t/m 31 maart 2020.



De reissom van de boeking dient minimaal € 1.000,- te zijn (excl. eventuele reserveringskosten en
€ 2,50 Calamiteitenfonds), waarna de Deelnemer recht heeft op de korting.



De kortingscode van € 100,- is geldig op Neckermann verre reizen naar de onderstaande
bestemmingen te boeken via Neckermann.nl:
- Aruba
- Bangkok
- Sri Lanka (Colombo)
- Mexico (Cancun)
- Curaçao
- Bali (Denpasar)
- Dubai
- Cuba (Havanna)
- Phuket
- Kenia (Mombassa)
- Malediven (Male)
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- Mauritius
- Dominicaanse Republiek
- Brazilië
- Zanzibar
- Senegal


De korting is niet inwisselbaar op boekingen waar Neckermann slechts een bemiddelende rol
heeft zoals bijvoorbeeld bij stedentrips. Kijk voor de volledige voorwaarden op
https://neckermann.nl/voorwaarden



De kortingscode VER100 kan worden geactiveerd door tijdens het boekingsproces de
kortingscode in te vullen in het kortingscodeveld. Meer informatie:
https://neckermann.nl/thema/kortingscode-uitleg/



De Actie is niet geldig in combinatie met andere kortingscodes.



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.
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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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