
 

ACTIEVOORWAARDEN  “MAMMA MIA 2-WINACTIE” 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Mamma Mia 2", hierna te noemen: “Actie”, die 

wordt georganiseerd door BookSpot BV, gevestigd te (1243 JJ) ‘s-Graveland aan het Noordereinde 56, 

hierna te noemen: “BookSpot”.  

1. De Actieperiode loopt van maandag 16 juli 2018 t/m vrijdag 30 november 2018. 

2. Deelname aan de Actie is gratis. 

3. Deelname is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.   

4. Om deel te kunnen nemen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens 

zoals naam, e-mailadres en adresgegevens.  

5. Er worden 13 winnaars bekend gemaakt. De winnaars worden schriftelijk (via e-mail) op de 

hoogte gesteld.  

6. Deelname aan de actie is mogelijk door de DVD of Blu-ray van Mamma Mia 2 “Here we go again” 

aan te schaffen via BookSpot.nl of BookSpot.be, en de bestelbevestiging te mailen naar 

actie@bookspot.nl  Vermeld daarbij het antwoord op de vraag met wie je graag op vakantie zou 

willen naar Griekenland en waarom.  

7. Het prijzenpakket bestaat uit:  

* 1 x een 8-daagse reis voor 2 personen naar een Grieks eiland, inclusief vliegtickets,  

accommodatie en huurauto en exclusief eten en drinken.  De reis wordt beschikbaar gesteld door 

Eliza was here. Eliza was here bepaalt de bestemming. Vertrek in april/mei 2019. M.u.v. de 

meivakantie of in overleg. Deze prijs vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 1.500,-.   

De afgebeelde foto van de hoofdprijs kan afwijken van de uiteindelijke bestemming.   

* 2 x een Griekenland pakket bestaande uit: 1 fles olijfolie, 1 handzeep, 1 usb stick. Dit pakket 

vertegenwoordigt een waarde van € 25,- per pakket.  

* 10 x een Mamma Mia pakket bestaande uit: Mamma Mia 1 DVD, Mamma Mia 1 CD en de CD 

Best of Abba. Dit pakket vertegenwoordigt een waarde van € 30,- per pakket.  

8. Een BookSpot-jury zal de prijswinnaars van de Actie binnen een week na afloop van de 

Actieperiode kiezen en daarbij, onder meer, letten op originaliteit, creativiteit en inventiviteit.  

9. Voor de overige algemene voorwaarden ten aanzien van de reis (vlucht en accommodatie) 

verwijzen we naar de website van Eliza was here 

[https://www.elizawashere.nl/service/voorwaarden.htm]   

10. De prijzen zullen binnen 1 maand na bekendmaking van de uitslag op vrijdag 7 december,  per 

post worden toegestuurd.  De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet 

inwisselbaar voor geld.  

11. BookSpot kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele 

activiteiten in verband met de Actie, eventuele foto's kunnen door BookSpot worden geplaatst 

op haar social media kanalen. 

12. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of deze voorwaarden behoudt BookSpot het recht 

voor om de prijs niet uit te keren of een andere deelnemer als winnaar aan te wijzen.  

13. BookSpot is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze 

verband houdt met de Actie.  

14. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 


