
 

 

Actievoorwaarden Vondels op Schiphol voor security: 

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de tijdelijke actie van 

Schiphol “Verzamel 5 stickers (1 sticker bij een aankoop van €15) en ontvang een Schiphol by Vondels 

ornament””, hierna te noemen “Actie”, ter promotie van de Schiphol (Airside) Kerstcampagne, 

georganiseerd door Schiphol Nederland B.V., gevestigd te (1118 CP) Schiphol aan de Evert van de 

Beekstraat 202), hierna te noemen “Schiphol”. 

2. De Actie loopt van 4 tot en met 31 december 2019 (hierna: de “Actieperiode”). 

3. Deelnemers ontvangen 1 sticker bij een aankoop van €15 of meer op Schiphol Plaza.  

4. Deze stickers plakt men op de bijbehorende spaarkaart. Vijf (5) stickers is een volle spaarkaart. 

5. Tegen inlevering van een volle spaarkaart ontvangt de deelnemer een Schiphol by Vondels ornament.   

6. Volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd t/m 31 december 2019 bij een van de deelnemende winkels 

en horecagelegenheden op Schiphol Plaza.  

7. Stickers worden t/m 31 december 2019 uitgereikt. 

8. Uitsluitend volle spaarkaarten met 5 originele spaarzegels kunnen worden ingeleverd. Losse stickers zijn 

niet inwisselbaar. 

9. Nabootsingen en/of fotokopieën van spaarzegels worden niet geaccepteerd. 

10. Spaarzegels en spaarkaarten zijn niet inwisselbaar voor contant geld. 

11. De Actie is niet van toepassing op door de wet uitgesloten productgroepen (tabak, geneesmiddelen, 

zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoed- en strippenkaarten, waardebonnen, loten, postzegels, 

toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.  

12. De Schiphol by Vondels ornamenten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Op = op. 

13. Een volle spaarkaart is geen garantie op een Schiphol by Vondels ornament. Verzilver de spaarkaart dus 

snel voordat de voorraad op is. 

14. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, hierna te 

noemen “Deelnemer(s)”. 

15. Maximaal 4 Schiphol by Vondels ornamenten per transactie. 

16. Het Schiphol by Vondels ornament is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.  

17. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude 

behoudt Schiphol zich het recht voor om deelnames of Deelnemers aan de Actie te weigeren. 

18. Schiphol is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van Deelnemers of derden die op enigerlei wijze 

voort kan komen uit de Actie.  

19. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent 

de Actie, komen toe aan Schiphol.  

20. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Schiphol.  

21. Schiphol is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.    

22. Schiphol is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, 

stop te zetten of te wijzigen.   

23. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.  Alle geschillen in verband hiermee zullen worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

24. Medewerkers van Schiphol (en anderen) betrokken bij de Actie zijn uitgesloten van deelname.  

25. De actievoorwaarden zijn te vinden via www.schiphol.nl/vondels. 

26. Door deelname aan de actie gaat u akkoord met de voorwaarden voor de Actie. 

27. Vragen en opmerkingen betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Schiphol via 

www.schiphol.nl/contact.  

28. De deelnemende winkels en horecagelegenheden aan deze Actie zijn: 

 

 Apotheek Schiphol Plaza  

 Aviflora 

 Bloem! 

 Burger King 

 Capi 

 Crossroads 

 Eggs & Co 

 Etos 

 Expo  

 Fleurtiek 

 G-Star  

 Gall&Gall 

 Gassan Plaza 

 Grand Café Plaza 

http://www.schiphol.nl/contact


 

 

 Happy Seafood 

 Hema F&B  

 Hema Retail 

 Kappé 

 La Place 

 LEGO Pop-up store 

 Leonidas 

 Multivlaai 

 Paolo Salotto Leather & Travelgoods 

 Paolo Salotto Outdoor & Travel 

 Per Tutti! 

 Planes @ Plaza 

 Present Present  

 café Rembrandt 

 Rituals 

 Servicepoint 

 Toko to go 

 Victoria’s Secret  



 

 

 


