
 
 

ACTIEVOORWAARDEN  “The Crown deel 3” 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “The Crown seizoen 3 winactie", hierna te noemen: de 

“Actie”, die wordt georganiseerd door BookSpot, gevestigd te (1114 AB) Amsterdam aan de Joop 

Geesinkweg 901, hierna te noemen: “BookSpot”.   

De Actie loopt van donderdag 1 oktober tot en met donderdag 31 december 2020. 

1. Deelname aan de Actie is gratis. 

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

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

zoals naam, e-mailadres en adresgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de winnaar 

te informeren en worden na toezending van de prijs verwijderd.  

4. Deelname aan de actie is mogelijk door de DVD of Blu-ray van The Crown seizoen 3 en/of de dvd-

box van seizoen 1&2 aan te schaffen via BookSpot.nl of BookSpot.be, en de bestelbevestiging te 

mailen naar actie@bookspot.nl / actie@bookspot.be. Vermeld daarbij het antwoord op de vraag 

met wie je graag op vakantie zou willen naar Groot Brittannië.  

5. Uit alle inzendingen wordt door een onafhankelijke jury 1 winnaar bepaald, op maandag 4 

januari 2021. De winnaar wordt via e-mail op de hoogte gebracht. 

6. Er wordt 1 winnaar bekend gemaakt voor Nederland en België. 

7. De winnaar ontvangt een voucher t.w.v. €500,- waarmee hij op deze website 

https://www.connections.be een reis naar keuze kan uitkiezen.  

8. De prijs zal binnen 1 week na bekendmaking worden toegestuurd via e-mail of per post.  De prijs 

is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.  

9.  Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of deze voorwaarden behoudt BookSpot zich het 

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

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

verband houdt met de Actie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van 

BookSpot.  

11. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
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