BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN
“VALK EXCLUSIEF”

Algemeen
1.

Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Valk Exclusief, een
ticketactie van de deelnemende Valk Exclusief-hotels: Hotel Assen, Hotel Emmen,
Hotel Spier-Dwingeloo, Hotel Almere, Hotel Emmeloord, Hotel Sneek, Hotel WolvegaHeerenveen, Hotel Duiven, Hotel Harderwijk, Hotel Groningen-Westerbroek, Hotel
Heerlen, Hotel Maastricht, Hotel Akersloot, Hotel Haarlem, Hotel Oostzaan-Amsterdam,
Hotel Purmerend, Hotel Schiphol, Hotel Wieringermeer, Hotel Enschede, Hotel
Hengelo, Hotel Zwolle, Hotel Houten, Hotel Utrecht, Hotel Vianen, Hotel Goes, Hotel
Middelburg, Hotel De Gouden Leeuw, Hotel Den Haag-Nootdorp, Hotel Leiden, Hotel
Rotterdam-Nieuwerkerk, Hotel Rotterdam-Blijdorp, Hotel Avifauna, Hotel Dordrecht,
Airporthotel Düsseldorf, hierna “actie”

2.

Organisator van deze actie is Media Markt Saturn Holding Nederland B.V., gevestigd
en kantoorhoudende te 3072 AP Rotterdam aan de Wilhelminakade 161, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30096621, hierna “organisator”.

3.

Deze actie geldt bij alle Media Markt vestigingen in Nederland en op de webshop
www.mediamarkt.nl. Voor een overzicht van alle Media Markt vestigingen verwijzen wij
naar de website www.mediamarkt.nl.

4.

Deze actie kent een looptijd van maandag 23 oktober 2017 00.01 uur tot en met
zondag 29 oktober 2017 23.59 uur.

5.

Voor deze actie geldt: op = op.

6.

Op deze actie zijn de algemene actievoorwaarden van Media Markt Saturn Holding
Nederland B.V. (hierna MMS) van toepassing. Bij strijd tussen de bijzondere en de
algemene actievoorwaarden hebben de bijzondere voorwaarden voorrang. De
bijzondere en de algemene actievoorwaarden van MMS zijn te raadplegen onder
www.mediamarkt.nl/gekkenhuis en zijn verkrijgbaar bij de informatiebalie van de Media
Markt-vestigingen in Nederland.
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7.

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze
voorwaarden. De organisator, Valkenhorst Internet B.V. en de deelnemers zijn
gebonden aan deze voorwaarden.

Inhoud van de actie
8.

In de periode maandag 23 oktober 2017 00.01 uur tot en met zondag 29 oktober 2017
23.59 uur kan de deelnemer in de in Nederland gevestigde Media Markt vestigingen en
op de webshop www.mediamarkt.nl een ValkVoordeel giftcard aanschaffen voor de
prijs van € 65,00.

9.

In de periode van maandag 23 oktober 2017 tot en met woensdag 15 november 2017
worden ‘at random’ onder alle deelnemers die de ValkVoordeel giftcard volgens optie 1
(zie artikel 11 van deze bijzondere actievoorwaarden) verzilveren 10 extra
overnachtingen voor één nacht bij Hotel Utrecht, inclusief een VIP-pakket, verloot door
Valkenhorst Internet B.V.. Het VIP-pakket bestaat uit:


Overnachting in een suite;



Fles champagne op de kamer.

De winactie is exclusief toeristenbelasting, te betalen in het hotel.

10.

De organisator is niet betrokken bij de verloting. De naam van de prijswinnaars wordt
ook op www.valkvoordeel.nl/mediamarkt bekend gemaakt in de week na woensdag 15
november 2017. Valkenhorst Internet B.V. neemt daarnaast contact op met de
prijswinnaars omtrent de gewonnen prijs.

Voorwaarden ValkVoordeel giftcard
11.

De deelnemer kan de ValkVoordeel giftcard door middel van één van de volgende
twee opties verzilveren:

Optie 1:
In de periode van 23 oktober 2017 tot en met 15 november 2017 kan de deelnemer de
ValkVoordeel

giftcard

via

de

website

www.valkvoordeel.nl/mediamarkt

een

overnachting boeken in een tweepersoonskamer voor één nacht bij een van de
deelnemende Valk Exclusief-hotels naar keuze, in de periode van 16 december 2017
tot en met 04 maart 2018, op basis van beschikbaarheid. De overnachting is inclusief:
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Ontbijt;



Eén alcoholisch (huiswijn wit/rood of tapbier) of non-alcoholisch (koffie, thee of fris)
welkomstdrankje per persoon;



Reserveringskosten;

en exclusief:


Toeristenbelasting, te betalen in het hotel of bij de boeking.

Optie 2:
In de periode 23 oktober 2017 tot en met één jaar na aankoop van de ValkVoordeel
giftcard kan de deelnemer via de website www.valkvoordeel.nl de ValkVoordeel
giftcard gebruiken ter betaling van (een deel van) de prijs van de aldaar aangeboden
overnachtingen, in de periode van 23 oktober 2017 tot en met één jaar na aankoop van
de ValkVoordeel giftcard, op basis van beschikbaarheid.

12.

De ValkVoordeel giftcard is, onder deze bijzondere actievoorwaarden, alleen geldig als
betaalmiddel op de website www.valkvoordeel.nl. Deelnemers kunnen alleen online
reserveren. De ValkVoordeel giftcard is alleen geldig bij nieuwe boekingen en niet in
combinatie met andere acties/kortingen.

13.

De boeking kan na voltooiing niet worden geannuleerd. De mogelijkheid van wijziging
van de boeking is niet gegarandeerd en vindt al dan niet plaats in overleg met het
geboekte hotel en op basis van beschikbaarheid. Voor wijziging van de boeking
kunnen kosten in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

14.

Bij de verzilvering moeten de volgende gegevens worden opgegeven: naam, postcode,
huisnummer en e-mailadres. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt ter
uitvoering van de overeenkomst en zullen niet worden gedeeld met Media Markt en/of
derde partijen.

15.

Tegoed op de ValkVoordeel giftcard dat na de boeking resteert, kan bij een volgende
boeking via de website www.valkvoordeel.nl worden besteed tot één jaar na aankoop
van de ValkVoordeel giftcard.

16.

De ValkVoordeel giftcard kan niet worden geretourneerd, omgeruild voor contant geld
of een ander product.
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17.

De op de communicatiemiddelen van deze actie getoonde beelden kunnen afwijken
van de het origineel. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Vereisten voor deelname
18.

Deelname aan de actie staat open voor iedere natuurlijke persoon met een vaste
woon- of verblijfplaats in Nederland, die op het moment van deelname ouder is dan 18
jaar.

19.

De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een deelnemer om haar
moverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat de deelnemer enige
aanspraak kan doen gelden jegens de organisator.

Slotbepalingen
20.

Media Markt is bij deze actie alleen betrokken als verkoper van de ValkVoordeel
giftcard die ingewisseld kan worden voor een overnachting bij een van de genoemde
Valk Exclusief-hotels. Er komt een overeenkomst tot stand tussen de koper en
respectievelijk Valkenhorst Internet B.V., Veurseweg 143, 2251 AB Voorschoten,
waarbij Media Markt Saturn Holding Nederland B.V. en de daaraan gelieerde Media
Markt-rechtspersonen in Nederland (gezamenlijk: “MM/S”) niet betrokken zijn. MM/S
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor Valkenhorst Internet B.V..

21.

Voor vragen kan de koper/abonnee contact opnemen met de supportafdeling van
Valkenhorst Internet B.V. via telefoonnummer +31 347 325 942.

22.

Over de algemene actievoorwaarden en de bijzondere actievoorwaarden kan niet
worden gecorrespondeerd..

23.

De organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor
storingen aan en/of fouten van het netwerk, internetsites, software en hardware en
evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van deelnamegegevens. De
organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.
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24.

De organisator is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site, in de folders
of in andere communicatie-uitingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige
informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

25.

De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade
veroorzaakt door of verband houdende met de actie of anderszins. Iedere
aansprakelijkheid van de organisator in verband met de actie wordt geheel en volledig
uitgesloten.

26.

De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen,
dan wel de actie stop te zetten, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding
geven.

27.

‘MEDIA MARKT’ is een geregistreerde handelsnaam van Media Markt Saturn Holding
Nederland B.V.

28.

Niets met betrekking tot de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.
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