
 

 

AANVULLENDE SPELVOORWAARDEN 538 ZOMERWEKEN 

• Deze aanvullende spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie 538 Zomerweken  
(hierna verder te noemen: het “Spel”) van Radio 538 B.V., Bergweg 70, 1217 SC in Hilversum 
(hierna verder te noemen “538”). 538 is onderdeel van Talpa Network B.V. Het Spel heeft tot doel 
het promoten van de 538 Zomerweken met Corendon. 

• Naast deze aanvullende spelvoorwaarden zijn ook de Algemene Spelvoorwaarden van Talpa 
Network van toepassing. Deze zijn hier te vinden. Bij afwijking prevaleren de aanvullende 
spelvoorwaarden.  

• De minimale leeftijd voor deelname aan het Spel is 18 jaar. 

• Om deel te nemen aan de Actie moet je via het Instagram account van 538 reageren op de 
WeggeefWoensdag post van woensdag 22 februari 2023. De actieperiode loopt van woensdag 22 
februari 2023 8.00 uur tot en met donderdag 23 februari 2023 16.00 uur. Uit alle inzendingen zal 
er 1 prijswinnaar worden getrokken. 

• Binnen de spelperiode is er 1 trekking. Uit alle deelnemers wordt ad-random de winnaar van de 
prijs geselecteerd. 

• De te winnen prijs bestaat uit;  

o Instagram: 1 x 8 daagse vliegvakantie voor 2 pers. Incl. vlucht, transfer, 4* hotel op 
basis van all inclusive naar Kos. Reis heeft een waarde van € 1.500,- 

- De reis is inclusief; 

o Vlucht inclusief 20kg bagage per persoon en handbagage, transfer op plaats van 
bestemming, 7 overnachtingen in een 4* hotel op basis van all inclusive. 

- De reis is exclusief:  

o Vervoer van en naar vliegveld Nederland, parkeerkosten vliegveld Nederland, 
excursies en/of overige uitstapjes, reisverzekering (deze dient de prijswinnaar zelf af 
te sluiten) en alle uitgave van persoonlijke aard.  

- Overige voorwaarden reis: 

o Vertrek is tussen april 2023 t/m oktober 2023; 
 Alle vakantieperiodes zijn uitgesloten (zoals meivakantie,  zomervakantie (1 juli 2023 
t/m 31 augustus 2023) en herfstvakantie).  

o Datum van vertrek is in overleg met Corendon International Travel; 

o Corendon International Travel selecteert de accommodatie (min 4*); 

o Op boekingen gelden de voorwaarden van Corendon International Travel. 

• De winnaar(s) - en indien van toepassing, alle personen die met de winnaar(s) meereizen - dient 
(dienen) 538 op verzoek daartoe afdoende bewijs te overleggen dat hij/zij beschikt (beschikken) 
over een geldig paspoort, eventueel visum en andere reisdocumenten die voor deze reis vereist 
zijn. 538 behoudt zich het recht voor alle aanvullende documentatie te verlangen die zij naar haar 
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eigen oordeel nodig acht. 
 
538 behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het reisarrangement ongeacht de 
reden. Aanvaarding c.q. het gebruik maken van de prijs is geheel voor risico van winnaar. 

Let op! De winnaar, - en indien van toepassing, alle personen die met de winnaar(s) mee mogen, 
zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van alle actuele ontwikkelingen en/of regels rondom 
COVID-19 zoals opgelegd door de overheid en/of zoals de evenementenlocatie hieromtrent aan 
haar bezoekers stelt, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) Testen voor Toegang. Controleer daarom 
regelmatig de website van de Rijksoverheid. Indien de winnaar(s) hierdoor geen gebruik kan maken 
van de prijs, kan de winnaar in dat geval geen aanspraak maken op enige compensatie.  

• Het is mogelijk meerdere keren deel te nemen aan het Spel om zo de kans op het winnen van een 
prijs te vergroten. 

• Winnaars krijgen voor 3 maart 2023 per e-mail bericht over de gewonnen prijs. Winnaars kunnen 
tot uiterlijk 1 maand na het bekendmaken van de winnaars aanspraak maken op de prijs. Na deze 
periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch en zal in zijn/haar plaats een nieuwe winnaar 
getrokken worden.  

• Talpa Network gaat zorgvuldig om met de door jou verstrekte gegevens. De persoonsgegevens die 
je in het kader van het Spel aan 538 verstrekt (waaronder de eventueel in het Ingezonden 
Materiaal opgenomen (bijzondere) persoonlijke gegevens), worden door 538 en Corendon 
International Travel uitsluitend gebruikt voor de organisatie van het Spel zoals opgenomen in deze 
voorwaarden en in aanvulling op de Privacyverklaring van Talpa Network. Indien er bijzondere 
persoonsgegevens in het Ingezonden Materiaal zijn verwerkt geef je uitdrukkelijk je toestemming 
aan Talpa Network om deze gegevens te gebruiken. 

• Na het winnen van een prijs is het gedurende 3 maanden niet mogelijk om via acties van 538 
opnieuw prijzen te winnen. 

• Voor extra informatie of eventuele klachten met betrekking tot het Spel kun je contact opnemen 
met annemarie.vandam@talparadio.nl. Zorg ervoor dat je de informatie zoals genoemd in artikel 
2.5 van de Algemene Spelvoorwaarden van Talpa Network vermeldt. Je ontvangt een telefonische 
of schriftelijke reactie met eventueel en uitsluitend ter beoordeling van 538 een voorstel om de 
klacht op te lossen.  

• Voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met 
privacy@talpanetwork.com.  

Laatste update: 21 februari 2023 
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