
1. Algemeen	 
1.1							Deelnemers dienen 17 jaar of ouder te zijn om mee te doen met de winactie. 

1.2							OK behoudt zich het recht voor om de actie zonder voorafgaande kennisgeving, te 
beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te 
wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze de verplichting te 
hebben tot een schadevergoeding aan de Deelnemers. 

1.3							Met vragen of opmerkingen over de spelvoorwaarden of winacties kan contact 
opgenomen worden met de supportafdeling van OK. 

1.4 De actie duurt van 25 november 2019 tot en met 31 december 2021.  

2. Deelname	 
2.1							De Winactie bestaat uit het uitnodigen van 3 vrienden welke de OK-app dienen te 
downloaden via de link van de uitnodiger, die per sms wordt toegestuurd naar de uitgenodigde. 
Nadat de uitnodiger 3 vrienden heeft uitgenodigd welke de OK-app hebben gedownload, 
ontvangt de uitnodiger een VVV Online Cadeaucode t.w.v. €5,- welke per sms-bericht wordt 
toegestuurd. Hierbij ontvangt de uitnodiger ook een pincode. 

2.2						Deelnemers dingen alleen mee naar een prijs indien aan alle onderdelen van de	Actie als 
beschreven in artikel 2.1 is voldaan.	

2.3							Deelnemers kunnen eenmalig meedoen met de actie.  

2.4					OK heeft het recht om een deelnemer van een winactie uit te sluiten indien	blijkt dat de 
deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze 
fraude pleegt of probeert te plegen. 
 
3. Prijs	 

3.1						Indien Deelnemers voldoen aan de voorwaarden, maken zij kans op de prijs.	

3.2.    De prijs is een VVV Online Cadeaucode t.w.v. €5,- 

3.3					De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs. 

3.4					Vragen over de prijs dienen gesteld te worden bij VVV Cadeaukaarten.  

3.5    Als prijs ontvang je een VVV Online Cadeaucode inclusief pincode. Met deze code kun je bij 
honderden webshops terecht. Het actuele overzicht vind je op www.vvvonlinecadeaucode.nl 
Wil je een plastic VVV Cadeaukaart kopen die je wel in de winkel kan besteden? Dan kun je 
natuurlijk ook de webshop terecht, www.vvvcadeaukaart.nl/kopen. 
Op de VVV Online cadeaucode zijn de gebruiksvoorwaarden VVV Cadeaukaart van toepassing 
(www.vvvonlinecadeaucode.nl/gebruiksvoorwaarden). 

4. Persoonsgegevens 
4.1							Het verstrekken van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de actie te kunnen 
deelnemen.  



4.2							De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van 
voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord 
met het privacy- en cookie beleid van OK. 

5. Aansprakelijkheid 
5.1							Deelname aan de referral-actie is op eigen risico. 

5.2							OK en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade 
veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uitgereikte prijzen. Gebruik van de ter 
beschikking gestelde prijs is voor risico van de winnaar/gebruiker. 

5.3							OK is niet aansprakelijk voor de opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens, 
voor eventueel verloren gegane inschrijvingen of andere wijze van verlies van dergelijke 
gegevens. 

6. Toepasselijk recht	 
6.1. 					Op deze spelvoorwaarden en de actie en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten, 
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

6.2							Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met supportafdeling van 
OK. 

 


