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Algemene voorwaarden Booking BEE actie

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Booking BEE".

2. Definities





Organisator: Stratech Holding B.V., hierna te noemen "Stratech".
Deelnemer: de deelnemer aan de actie.
Actie: de Booking BEE actie wordt georganiseerd voor de deelnemers vanaf 30 september 2019
tot en met 31 oktober 2019, waarin na registratie diverse prijzen kunnen worden gewonnen.
Registratie: de deelnemer doet mee aan de actie door het aanmeldformulier op de website
www.stratechbooking.nl/actie in te vullen en te versturen.

3. De actievoorwaarden, bekendmaking uitslag en promotie
Als u meedoet aan de actie gelden de volgende actievoorwaarden:
 Deelname staat open voor medewerkers van organisaties die actief zijn in de verblijfsrecreatie
branche.
 U neemt deel aan de actie door registratie via het aanmeldformulier, dat volledig en correct
moet zijn ingevuld.
 Door registratie bevestigt u in te stemmen met de voorwaarden van de actie "Booking BEE".
 We brengen geen kosten in rekening om met u te communiceren over de actie.
 De winnaars van de actie worden door de Business Manager Recreatie van Stratech aselect
getrokken uit alle deelnemers. Hierbij geldt dat een winnaar niet meer meedoet aan een
volgende trekking. Ook doen in dit geval de deelnemende collega’s van de winnaar (werkzaam bij
dezelfde organisatie), niet meer mee. De volgorde waarin de prijswinnaars worden verloot is
gelijk aan de volgorde van de hieronder vermelde prijzen.
 De trekking zal op woensdag 27 november 2019 plaatsvinden, op de stand van Stratech tijdens de
Recreatie Vakbeurs Hardenberg.
 Met de actie zijn de volgende prijzen te winnen:
− Een weekendje weg (1x)
− Dinercheque (2x)
− Dagje uit (2x)
− Een bioscoopbon (4x)
De totale waarde van de prijzenpot bedraagt € 499,00 inclusief BTW.
 Medewerkers van Stratech en hun familieleden, en aan Stratech gelieerde bedrijven (alle
werkmaatschappijen, leveranciers en partners van Stratech) mogen niet meedoen aan de actie.
 Over de uitslag van de actie zullen we niet met u corresponderen, behalve als u gewonnen heeft
of als u een klacht heeft ingediend over de actie, zoals omschreven in deze actievoorwaarden.
 De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar buiten de
organisatie waar de winnaar werkzaam is, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 De prijs wordt uitgekeerd in de staat waarin deze zich bevindt. Stratech is niet verantwoordelijk
voor zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs of voor eventuele schade bij de levering
(verzending) van de prijs. Daarnaast is deelname voor eigen risico.
 Als u meedoet aan de actie bent u ook bereid mee te werken aan promotionele activiteiten,
zoals publiciteit bij de prijsuitreiking. Voor het bekend maken van de winnaar mag Stratech uw
naam en organisatie vermelden via media, waaronder begrepen internet en nieuwsbrieven.
 Als u meedoet met deze actie geeft u Stratech en haar dochterondernemingen toestemming om
uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketing- en promotionele doeleinden.
 Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
Kansspelen d.d. 2014 die te vinden zijn op: https://kansspelautoriteit.nl/soortenkansspelen/kansspel-promotie/
 Als u klachten heeft, kunt u deze binnen zes weken na de sluitingstermijn van de actie sturen
naar marketing@stratech.nl.
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