
  

 

 

Actievoorwaarden Winactie The Masked Singer 
 

Algemeen 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele Winactie “The Masked 

Singer”, hierna: “The Masked Singer” van Corendon International Travel B.V., hierna: 

“Corendon”, gevestigd aan de Schipholweg 335, 1171PR in Badhoevedorp, Nederland, 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34220902. De Winactie heeft tot 

hoofddoel het promoten van een zonbestemming van Corendon. 

 
Actieopzet 

• De actieperiode loopt van dinsdag 7 februari tot en met maandag 3 april 2023. U kunt één keer 
per persoon meedoen per week aan deze Winactie. Wanneer blijkt dat iemand meerdere 
malen heeft meegedaan aan deze Winactie, mag Corendon de eventueel uitgereikte prijs aan 
deze persoon laten vervallen. Iedereen die de Masked Singer vindt kan zijn of haar gegevens 
invullen en gaat akkoord met de actievoorwaarden en maakt kans op de prijs. 

• De winnaar van deze Winactie wint een reischeque volgens de hieronder genoemde 
voorwaarden. Iedere deelnemer maakt kans om de uiteindelijke reis te winnen tijdens de 
finale week.  

• De weken waar in er één persoon een reischeque wint, deelnemen kan tot zondag 00:00 uur: 
o Dinsdag 7 februari – zondag 12 februari 00:00 uur 
o Maandag 13 februari – zondag 19 februari 00:00 uur 
o Maandag 20 februari – zondag 26 februari 00:00 uur 
o Maandag 27 februari – zondag 5 maart 00:00 uur 
o Maandag 6 maart – zondag 12 maart 00:00 uur 
o Maandag 13 maart – zondag 19 maart 00:00 uur 
o Maandag 20 maart – zondag 26 maart 00:00 uur 
o Maandag 27 maart – zondag 2 april 00:00 uur  

 
Trekkingen 

• Er is uiteindelijk één (1) trekking van één (1) winnaar per week. Bij deze trekking wordt een 
reischeque aan één persoon uitgereikt van EUR 250,00. De winnaar moet een minimum 
leeftijd van 18 jaar hebben. De winnaar wordt op onafhankelijke wijze getrokken. De trekking 
vindt plaats iedere week op donderdag. 

o Donderdag 15 februari 
o Donderdag 22 februari  
o Donderdag 1 maart 
o Donderdag 8 maart 
o Donderdag 15 maart 
o Donderdag 22 maart 
o Donderdag 29 maart 
o Donderdag 5 april  

 



  

 

 

• De winnaar ontvangt uiterlijk drie (3) dagen na de trekkingsdatum persoonlijk bericht via het 
door de winnaar opgegeven e-mailadres. Indien de winnaar niet binnen 14 dagen reageert, 
vervalt de prijs en wordt er opnieuw op een onafhankelijke wijze een winnaar getrokken.  

 
Voorwaarden voor deelname 

• De Winactie staat open voor iedereen die woonachtig is in België en beschikt over een vaste 
woon- en verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven. Deelname is uitgesloten 
voor personen onder de 18 jaar. Corendon heeft het recht de prijs te laten vervallen indien de 
deelnemer jonger is dan 18 jaar.   

• Er is iedere week een wedstrijd, vindt The Masked Singer op de website.  
• De deelname is toegankelijk voor iedereen die mee wilt doen via de website 

 
• Werknemers van Corendon International Travel B.V., Stip Reizen, GOfun, Karin’s Choice, 

Corendon Dutch Airlines en Corendon Hotels & Resorts zijn uitgesloten van deelname aan deze 
Winactie.  

 
 
Voorwaarden van de te winnen reischeque: 

• Reischeque is geldig tot en met 31 oktober 2023. 

• Reischeque is niet inwisselbaar voor contanten en niet overdraagbaar. 

• Reischeque geldt alleen voor pakketreizen waarbij vlucht, accommodatie en hostesservice is 
inbegrepen binnen het reisaanbod van Corendon. Rondreizen, excursiereizen, stedentrips, 
Nijlcruises, losse vliegtickets, fly & drive's, fly & go’s, arrangementen in Nederland en België 
en bingoreizen zijn uitgesloten. 

• Bestaande reserveringen komen niet in aanmerking voor de reischeque. 

• Reischeque is uitsluitend direct inwisselbaar bij Corendon. U kunt boeken via 
www.corendon.be of via het Contact Center 02-722 94 94. De korting kan niet worden 
verleend indien u boekt via een reisbureau of een andere organisatie. 

• Bij een online boeking, stuurt u het boekingsnummer door naar aftersales@corendon.be. 
Bedrag zal handmatig verwerkt worden. 

• Boekt u telefonisch, vermeld dan direct uw reischeque, zodat deze verwerkt kan worden in 
de boeking. Wacht u met het betalen van uw reis totdat u de definitieve factuur met de 
korting van ons heeft ontvangen. 

• Maximaal één reischeque per boekingsformulier. 

• Reischeque kunt u niet combineren met andere acties en/of kortingen. 

• Bij vragen over uw boeking en/of vragen of klachten over de actie, kunt u contact opnemen 
met Corendon via het e-mailadres aftersales@corendon.be. 

• Aan druk- en/of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
Persoonsgegevens en privacy 

• Voor deze Winactie verzamelen wij persoonsgegevens. Dit betreft uw naam en e-mailadres. 
Dit doen wij zorgvuldig en volgens de richtlijnen van ons Privacybeleid. Wij gebruiken uw 
gegevens om te communiceren over deze Winactie. Wanneer uw zich inschrijft voor de 
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Corendon nieuwsbrief, brengen wij u onder andere op de hoogte van onze vakanties, onze 
vakantiebestemmingen, extra’s, aanbiedingen en leuke (win)acties. Deze nieuwsbrief sturen 
wij digitaal. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven via de afmeldingslink onderaan 
elke nieuwsbrief. 

• Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het 
winnen van de reis. 

• Als winnaar zult u desgevraagd uw medewerking verlenen aan gerelateerde publiciteit voor 
promotionele activiteiten in verband met deze Winactie. Winnaars die hun medewerking 
verlenen hebben geen recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook. 

• De winnaar kan  na toestemming met naam ook genoemd worden op de Corendon 
Facebookpagina en Corendon website. 

 
Overige bepalingen 

• Corendon mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, 
de voorwaarden van deze Winactie of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of 
beëindigen.  

• Voor klachten over deze Winactie kunt u contact opnemen met aftersales@corendon.be  
• In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan 

Corendon. 
• Door deel te nemen aan deze Winactie, verklaart u kennis te hebben genomen van en in te 

stemmen met deze actievoorwaarden. 
• Op deze Winactie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 
 


