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Actievoorwaarden Winactie Dormio Resort Nieuwvliet-Bad 
 

1. ALGEMEEN 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Winactie Dormio Resort Nieuwvliet-Bad (hierna: 

“de Actie”), georganiseerd door Dormio Resorts & Hotels B.V. (hierna: “de Organisator”) 
gevestigd te (6828 BP) Arnhem aan de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat 7. 

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te 
stemmen met deze voorwaarden. 

1.3 Voor zover hiervan in deze voorwaarden niet is afgeweken, zijn de Algemene Voorwaarden Dormio 
Resorts & Hotels onverkort van toepassing. 

1.4 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
1.5 Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij de Organisator. 

 
2. DE ACTIE 

2.1 Door deel te nemen aan de social media winactie op de Facebookpagina of Instagram pagina van 
Dormio Resorts & Hotels, maakt de deelnemer kans op een midweek verblijf in een 6-persoons 
Duiker Grutto Water op Dormio Resort Nieuwvliet-Bad. 

2.2 De gewonnen prijs is slechts eenmalig in te wisselen. 
2.3 De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld of anderszins. 
2.4 De gewonnen prijs is niet in te wisselen voor een verblijf tijdens de reguliere 

schoolvakantieperiode en feestdagen. 
2.5 De deelnemer dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn om aan deze actie te kunnen deelnemen. 
2.6 Deelname is uitgesloten voor Dormio-medewerkers en iedereen die direct of indirect in 

organisatorische zin betrokken is bij de Actie. 
2.7 De gewonnen prijs kan verzilverd worden door telefonisch contact op te nemen met de 

reserveringsafdeling op telefoonnummer +31 (0)85 013 40 40. 
 

3. DUUR ACTIE 
3.1 De actieperiode van de Actie loopt van 1 februari 2023 tot en met 8 februari 2023. 

 
4. VASTSTELLING WINNAAR 

4.1 De winnaar van de Actie wordt aselect door de Organisator gekozen uit alle deelnemers. 
4.2 De winnaar van de Actie wordt op 9 februari 2023 via Facebook en Instagram bekend gemaakt.  
4.3 Door deelname aan de Actie verleent de winnaar aan Dormio toestemming om zijn/haar naam 

voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken. 
4.4 De winnaar dient zich binnen 7 dagen na bekendmaking van de prijs via Facebook of Instagram te 

melden om de prijs te ontvangen. 
4.5 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 
5. DIVERSEN 

5.1 De prijs mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden 
gebruikt.  

5.2 De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan 
ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie. 

5.3 De Organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat 
deelnemers niet conform deze voorwaarden handelen en dan wel indien deelnemers zich naar het 
oordeel van De Organisator anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.  

5.4 Nadat de reservering gemaakt is, kan deze reservering niet meer worden geannuleerd en/of 
gewijzigd worden.  

5.5 De Organisator behoudt zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. 
5.6 Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden. 

 


