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Actievoorwaarden 
VIP-reis naar Life After Football | Tunesië Footvolley 2022 
 
Voorwaarden algemeen 

• De actie loopt van 13 mei 2022 tot en met 27 mei 2022; 

• Je mag alleen deelnemen aan deze promotie als je 18 jaar of ouder bent; 

• Het betreft een eenmalige deelname per persoon; 

• Deelname is kosteloos; 

• Gegevens zullen naar waarheid worden ingevuld; 

• Als je deelneemt aan deze promotie en je voldoet aan alle voorwaarden, dan maak je automatisch   kans 
op het winnen van een all-inclusive vliegreis naar Hammamet in Tunesië; 

• De prijstrekking van de winnaar voor de reis naar Tunesië vindt plaats op 28 mei 2022; 

• Middels deelname aan de promotie stem je ermee in dat je informatie en eventuele aanbiedingen kan 
ontvangen van Life After Football en partners van Life After Football; 

• Jouw gegevens zullen geheel conform de vereisten van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming worden verwerkt; 

• Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden voor de Life 
After Football nieuwsbrief; 

• Algemene voorwaarden van Life After Football zijn van toepassing. Deze zijn te vinden op de Life After 
Football website; 

• De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld. 
 
Voorwaarden prijstrekking 

• De trekking vindt plaats op 28 mei 2022 om 13.00 uur; 

• De winnaar van de actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze;  

• De winnaar van de reis naar Tunesië wordt binnen 48 uur na de trekking telefonisch, per e-mail of via 
sociale media gecontacteerd; 

• Wanneer de winnaar zich niet binnen 48 uur na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe 
winnaar aangewezen; 

• Om mee te mogen doen aan deze prijstrekking moet je 18 jaar of ouder zijn. 
 
Voorwaarden prijswinnaars 

• Aan winnaars van Life After Football hierna te noemen "prijswinnaars", worden prijzen aangeboden door 
Life After Football B.V., hierna te noemen "LAF", statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende 
aan de Helicopterstraat 25a, 1059 CE te Amsterdam; 

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die door "LAF" worden aangeboden 
en door prijswinnaars worden geaccepteerd, alsmede op alle diensten die worden aangeboden en 
geaccepteerd door prijswinnaars, hierna respectievelijk te noemen "prijzen"; 

• "LAF" streeft naar een correcte en foutloze beschrijving van de prijzen op haar website. "LAF" is niet 
aansprakelijk voor eventuele tekstuele fouten en de prijswinnaar kan zich ook niet beroepen op 
eventuele tekstuele fouten; 

• Wanneer "LAF" redelijke gronden heeft om fraude of misbruik te vermoeden, dan is het gerechtigd om 
de gewonnen prijs in te trekken, te annuleren of te blokkeren; 

• In het geval van overmacht overlegt "LAF" met de prijswinnaar over een manier waarop de prijswinnaar 
alsnog kan profiteren van de gewonnen prijs of van een alternatief product of dienst; 

• "LAF" behoudt zich het recht voor om haar prijsaanbod op elk moment stop te zetten of te wijzigen 
zonder de bezoekers van de website hiervan op de hoogte te stellen en zonder opgaaf van redenen. In 
deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige schadevergoeding. 

 
Algemene bepalingen 

• Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om deel te nemen aan deze actie en dit kunnen aantonen met een 
geldig ID bewijs (paspoort of rijbewijs); 

• Alle winnende personen zijn onderworpen aan standaard fraude- en veiligheidscontroles om ervoor te 
zorgen dat aan de vermelde voorwaarden wordt voldaan voordat prijzen worden verwerkt; 

• We behouden ons het recht voor om deze promotie op elk moment te wijzigen, te annuleren of in te 
trekken. Eventuele wijzigingen in de actie zullen in dit reglement worden gepubliceerd; 

• Pogingen om deze promotie te misbruiken kunnen leiden tot het verlies van gewonnen prijzen, evenals 
tot onmiddellijke uitsluiting van toekomstige promoties; 

• De Algemene Voorwaarden van Life After Football zijn ten alle tijden van toepassing. 

 

http://www.lifeafterfootball.com/

