
Voorwaarden
Inschrijving
• De wedstrijd sluit voor inschrijvingen om 17:00 PM op 30 augustus 2022. Er zijn in totaal 25 winnaars, elke 
   winnaar wordt willekeurig geselecteerd. 
• Deelnemers moeten in Nederland of België wonen, ten minste 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een 
   geldig paspoort. 
• Er is slechts één deelnemer per huishouden toegestaan voor de periode van de wedstrijd (d.w.z. slechts één 
   deelnemer met dezelfde naam, postadres en/of e-mailadres).  
• Een bestaande reservering voor een veerbootticket is vereist om aan de wedstrijd deel te nemen. Uw • Een bestaande reservering voor een veerbootticket is vereist om aan de wedstrijd deel te nemen. Uw 
   statutaire rechten worden niet aangetast.  
• Werknemers van DFDS Group en diens filialen mogen niet deelnemen.  
• Prijswinnaars worden via e-mail op de hoogte gesteld op het bij de inschrijving verstrekte e-mailadres. Hierin 
   worden instructies gegeven over hoe de terugbetaling aangaande uw veerbootreservering wordt verwerkt 
   door middel van vergoeding via bankoverschrijving.  

Prijsverschaffer en promotor  
Deze promotie wordt georganiseerd door DFDS 15-21 White Cliffs Business Park, Honeywood Close, 
Whitfield, Dover CT16 3PX.

Twijfel of onenigheid  
In geval van twijfel of onenigheid over de wedstrijdvoorwaarden stelt DFDS de interpretatie vast en lost 
hij de problemen op volgens zijn eigen oordeel. Bij deze gelegenheid of op de basis van de uitvoering van 
de wedstrijd, kunnen vergoedingsaanspraken vanwege onvoldoende publicatie of andere voorwaarden 
niet worden uitgeoefend tegen DFDS, die zich ook het recht voorbehoudt om wijzigingen of aanvullingen 
aan de regels te maken zonder kennisgeving. Om een geschil aanhangig te maken aangaande een 
DFDS-wedstrijd, een e-mail verzenden aan marketing.uk@dfds.com  

Aansprakelijkheid  
Het gebruik van de pagina en functies van de wedstrijd-website en ook van het daarop aanwezige 
materiaal en de informatie, is volledig op eigen risico van de gebruiker. DFDS aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens en/of wijzigingen in de systemen van de gebruiker ten 
gevolge van het deelnemen aan de online wedstrijd. Op basis van de uitvoering van de online wedstrijd 
kunnen geen vergoedingsaanspraken worden uitgeoefend tegen DFDS.  

Gebruik van materiaal  
Al het materiaal aanwezig op deze website is eigendom van DFDS of van externe 
licentiegevers/licentienemers. Het materiaal is beschermd door wetten betreffende auteursrecht en 
handelsmerken. De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor privé-gebruik en niet voor commerciële 
organisaties. Ieder ongeautoriseerd gebruik, met inbegrip van DFDS-handelsmerken, resulteert in 
aansprakelijkheidsclaims.  
Persoonsgegevens  
DFDS beschermt alle informatie verstrekt in de contractformulieren op deze site. De informatie wordt niet 
doorverzonden aan derde partijen. DFDS behandelt uw informatie met volledige inachtneming van de Wet 
persoonsregistraties 1998.  

Nadere informatie  
De door u verstrekte contactgegevens worden absoluut vertrouwelijk verwerkt. De informatie wordt niet 
doorverzonden aan derde partijen, maar kan door DFDS worden gebruikt in toekomstige 
marketingcampagnes, waarvoor u zich eenvoudig kunt afmelden door te klikken op de link "Afmelden" 
onderaan. Neem voor nadere informatie contact op met marketing.uk@dfds.com 

De organisatoren behouden zich het recht voor om de naam en foto van de winnaar in ieder formaat De organisatoren behouden zich het recht voor om de naam en foto van de winnaar in ieder formaat 
openbaar te publiceren, voor reclame of andere doeleinden, op internet of andere wijze. De winnaar kan 
daarvoor niets terugvragen of een dergelijke actie aanklangen, maar enkel afstand doen van zijn prijs. 
Alleen de organisatoren hebben toegang tot dergelijke informatie. 

Prijs

vergoeding van de reservering van uw veerbootticket. Geldig voor auto + 2 personen terug.  

• aan de winnaar wordt gevraagd een foto-ID te verstrekken om te bewijzen dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.   
• DFDS behoudt zich het recht voor om de prijs te wijzigen in een prijs van dezelfde waarde, mochten de 
   omstandigheden dat vereisen.  
• De prijs is slechts geldig voor reizen tot en met uiterlijk 15 september 2022  

• Deze Voorwaarden zijn in aanvulling op en moeten gelezen worden samen met de Algemene 
   reserverings- en vervoersvoorwaarden van DFDS. Ga voor meer informatie naar dfds.co.uk/terms 
• De prijs kan niet worden overgedragen.  
• De prijs is slechts voor 2 passagiers. 
• Er kunnen geen wijzigingen worden gemaakt aan een bevestigde reservering.  
• Er zijn geen terugbetalingen toegestaan op verloren of niet-gebruikte prijzen.  
• Ter voorkoming van twijfel, de prijs sluit alle eraan verbonden kosten en onkosten uit die voor de • Ter voorkoming van twijfel, de prijs sluit alle eraan verbonden kosten en onkosten uit die voor de 
   winnaar kunnen ontstaan.  
• Wij kunnen de kosten van geannuleerde overtochten niet vergoeden.  

 reserveringen worden alleen geaccepteerd onderhevig aan deze Voorwaarden.  


