
Actievoorwaarden Camp-to-Go Adventskalender 
 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Camp-to-Go 

georganiseerde win-actie, ter promotie van de website www.camp-to-

go.nl. 

 

Actieperiode: 

 

Dinsdag 1 december 2022 t/m donderdag 24 december 2022 

 

Hoe winnen: 

 

Eenieder van 18 jaar of ouder die gedurende de Actieperiode deelneemt aan de actie via 

https://www.camp-to-go.nl/adventskalender/ en zijn/haar gegevens achterlaat, maakt kans 

op één van de 24 coole kampeerprijzen. 

 

De prijs kan niet worden geruild en is niet inwisselbaar voor geld. De winnaar ontvangt 

automatisch bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

 

 

Bekendmaking prijswinnaar: 

 

De winnaars van de prijzen wordt uiterlijk de eerste maandag van het nieuwe jaar via e-mail 

benaderd door Camp-to-Go. De winnaar dient zich met een geldig identiteitsbewijs te 

kunnen legitimeren bij het innen van de prijs. De winnaar mag niet iemand anders in zijn 

plaats stellen om de prijs te innen. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar. Indien de 

winnaar binnen één maand na de trekkingsdatum niet is bereikt via de bij ons bekende 

gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Camp-to-Go 

vervalt de prijs aan de eerste reserve winnaar. Eventuele kansspelbelasting over de prijs 

wordt door Camp-to-Go afgedragen. Deelnemers waarvan blijkt dat de opgegeven gegevens 

incorrect zijn, worden uitgesloten van deelname aan de winactie en hebben geen recht op 

een prijs. In geval van een redelijk vermoeden van misbruik of fraude behoudt Camp-to-Go 

zich het recht voor om deelname en/of deelnemers te weigeren. 

 

Actievoorwaarden en spelregels: 

 

Win-acties worden uitgeschreven door Camp-to-Go te Bunnik. Deelname aan de acties is 

gratis. Deelname vindt plaats wanneer u het inschrijfformulier hebt ingevuld op 

https://www.camp-to-go.nl/adventskalender/. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen. 

Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie. Deelnemers zijn 

verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname 

aan de winactie. De looptijd van de actie is van donderdag 1 december 2022 tot zondag 25 

december 2022. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd 

hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn 

uitgesloten van deelname. Alle inzendingen worden beoordeeld door een jury. Dit geschiedt 

op onpartijdige wijze. De winnaar wordt binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie 

persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. Na dit 
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contact heeft de winnaar 14 dagen om zich te melden. Na deze periode gaat de prijs naar de 

volgende winnaar. Camp-to-Go kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande 

kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, 

dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van 

de deelnemer leidt. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. Prijzen zijn niet 

inwisselbaar voor geld of andere goederen. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, 

zal Camp-to-Go hiervoor zorg dragen. Medewerkers van Camp-to-Go en KCI zijn uitgesloten 

van deelname. De persoonsgegevens die in het kader van de win-actie worden verkregen, 

worden alleen gebruikt door Camp-to-Go voor de desbetreffende actie en voor het versturen 

van de nieuwsbrieven van Camp-to-Go en worden niet verstrekt aan derden. Na afloop van 

de actie wordt persoonlijke data die niet wordt gebruikt verwijderd uit onze database. 

 

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door 

Camp-to-Go. Camp-to-Go handelt met haar acties in overeenstemming met de 

Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. Op deze voorwaarden is 

Nederlands recht van toepassing. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde 

voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. De organisator draagt geen 

aansprakelijkheid voor (het gebruik van) de ter beschikking gestelde prijzen van onze 

partners. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Camp-to-Go per 

e-mail via: info@camp-to-go.nl.  
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