
Algemene actievoorwaarden Winactie VENOM  
 
Algemeen 
Deze actievoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op het deelnemen aan de actie 
‘Winactie VENOM’ (hierna: ‘de Actie’). Deze Actie word je aangeboden door Papa Johns B.V. (hierna: 
‘Papa Johns’). Papa Johns is gevestigd te Amstelveen. 
 
Door deelname aan de Actie, gaat de deelnemer akkoord met deze Voorwaarden (Hierna: 
‘Deelnemer’).   
 
Actie & Speluitleg 
-  Bij iedere aankoop van 2 medium pizza’s maak je kans op een reis naar Singapore 

- Bij bestelling deelt men automatisch mee aan de winactie 
 
Prijzen zijn: 
o 1x hoofdprijs reis voor 2 personen naar Singapore 
o 30x prijzenpakket VENOM met 2 bioscooptickets, 1 DVD Spiderman Homecoming en 1 waterfles 

van de film 
 

  
Artikel 1: Voorwaarden voor deelname  
1.1. Je mag alleen deelnemen aan de Actie indien je 18 jaar of ouder bent. Personen jonger dan 18 
jaar mogen alleen met toestemming van hun ouders deelnemen aan de Actie en persoonsgegevens 
achterlaten.   
1.2. Voor deelname aan de Actie worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik 
verbonden zijn, geen extra communicatiekosten berekend.  
1.3. Je garandeert dat de door jou opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de duur van de Actie 
correct, naar waarheid, up-to-date en volledig zijn en blijven. Voorgaande is nodig om de 
prijswinnaars de Prijs te kunnen toesturen.   
1.5. De deal van 2 medium pizza’s voor €15,95 dient voor 4 november 2018 besteld te worden op de 
website om kans te maken op de reis naar Singapore. De prijzenpakketten worden verloot aan de 
deelnemers die voor 4 november 2018 hebben besteld.  
 
Artikel 2: Bepalen van de winnaar(s)  
2.1. De prijswinnaars krijgen de prijzenpakketten uiterlijk 9 november 2018 per post opgestuurd. 
2.2 De prijswinnaar van de reis naar Singapore wordt uiterlijk 25 november 2018 gebeld. 
2.3. De Prijzen zijn niet in te wisselen voor geld. 
2.4 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
2.6. Papa Johns is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post-of verzendingsbedrijven 
(bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de Prijs.  
 
Artikel 3: De Prijzen  
3.1. De hoofdprijs bestaat uit:  
1x hoofdprijs vakantie naar Singapore t.w.v € 3000,-. De vakantie bestaat uit een 4-daagse vliegreis 
naar Singapore voor 2 personen.  
Reis is inclusief: 
- Retourvliegreis vanaf Schiphol Airport; 
- 3 nachten verblijf in een luxe hotel – 1 tweepersoonskamer 
- Attractie: superspeed duo-schommel  
- Excursie: after dark food tour 
 



 
BOEKINGSVOORWAARDEN: 
- Vluchten worden geselecteerd en aangeboden door het reisbureau en worden in overleg met de 
winnaar geboekt en is altijd inclusief 1 zaterdag; 
- Minimaal 1 persoon van het reisgezelschap moet minimaal 21 jaar oud zijn. 
-De reis is te boeken op basis van beschikbaarheid en mag niet later dan 6 weken voor vertrek 
bevestigd worden. 
- De reis moet binnen 12 maanden na bekendmaking van de winnaar geboekt worden, ook de reis 
zelf moet binnen die periode gedaan worden. 
- het is niet mogelijk de reis te boeken in vakantie periodes of feestdagen in land van herkomst of 
vertrek, het is niet mogelijk om tijdens nationale feestdagen zoals Kerstmis of Nieuwjaar te reizen. 
- Na de boeking zijn geen wijzigingen meer mogelijk 
-De reis is niet om te zetten in geld. 
-De reis mag niet overgedragen of doorverkocht worden. 
- hotel accommodatie op basis van logies op een tweepersoonskamer (gedeelde of losse bedden 
allebei mogelijk)  
- de winnaar moet in het bezit zijn van een geldig paspoort dat minimaal 6 maanden geldig is op de 
datum van vertrek. 
 - de winnaar heeft een geldige creditcard op eigen naam nodig voor eventuele extra eigen kosten 
tijdens het verblijf 
- de prijs is exclusief kosten tijdens het verblijf voor eten, drinken, uitstapjes buiten het programma 
en eventuele overige reiskosten zoals reisdocumenten en visa.  
- kosten voor eventuele reisvisa en reisverzekeringen zijn voor eigen rekening van de winnaar. 
- de onderdelen van het reispakket zijn op basis van beschikbaarheid en de organisatie behoudt zich 
het recht voor om vervangende elementen aan te bieden bij onbeschikbaarheid die in redelijkheid 
lijken op de aangeboden onderdelen. 
- het aantal gerechten tijdens de food tour zullen varieren en drankjes zijn niet inbegrepen bij deze 
tour.  
- Begeleiding van alle reisonderdeling is Engelstalig. 
  
 
 3.2. De 2e prijs bestaat uit: 30x prijzen pakket VENOM met 

- 2 bioscoopkaartjes VENOM t.w.v. € 12,- p/st 
- 1 waterfles van VENOM t.w.v. € 15,- 

- 1 DVD Spiderman Homecoming t.w.v. €30 

De bioscooptickets zijn te besteden bij iedere Nederlandse bioscoop die deze film in de reguliere 

programmering draait, vanaf 4 oktober tot en met 21 november 2018.  

 

3.5 Door deelname aan de Actie verklaar je dat je akkoord gaat om mee te werken aan eventuele 
promotionele activiteiten van Papa John’s in verband met de Actie voor zover dit in redelijkheid van 
je verlangd mag worden, waaronder bijvoorbeeld de prijsuitreiking. Eventuele foto’s en filmpjes van 
de prijsuitreiking mogen door Papa John’s worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Papa John’s 
is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer. 
 
Artikel 4 - Rechten Papa John’s 
4.1. Papa John’s behoudt zich het recht voor Deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd 
wordt gehandeld met deze Voorwaarden of enige andere van toepassing zijnde bepaling, zonder 
opgave van reden, naar eigen inzicht van Papa John’s. 
4.2. Papa John’s behoudt zich het recht voor om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder 
opgaaf van redenen de deelname te Papa John’s en en de deelname ongeldig te verklaren. 
4.3. Papa John’s behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder 



voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Prijzen 
die kunnen worden verkregen te wijzigen indien het vasthouden aan de oorspronkelijke 
voorwaarden en Prijzen in alle redelijkheid niet van Papa John’s verlangd kan worden.  
 
Artikel 5: Persoonsgegevens  
5.1. Papa John’s respecteert de privacy van deelnemers aan de Actie. Papa John’s zal er zorg voor 
dragen dat alle persoonlijke informatie die je verstrekt door Papa John’s in overeenstemming is met 
de de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal worden verwerkt.  
5.2 Papa John’s gebruikt de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen voor het registreren je 
deelname aan de Actie, om contact op te kunnen nemen met de prijswinnaars en de prijzen aan de 
prijswinnaars uit te kunnen leveren. Meer    
 
  
Artikel 6. Klachten 
Klachten over de Actie kunnen kenbaar gemaakt worden aan Papa John’s door contact op te nemen 
via de contactgegevens op de website onder vermelding van ‘klacht promotioneel kansspel’. Papa 
John’s zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de Deelnemer over de 
afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat 
ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de 
Kansspelautoriteit. 
 
 
Artikel 8. Overige bepalingen 
8.1. Afbeeldingen en beschrijvingen ten aanzien van de Actie dienen ter illustratie. De werkelijke 
weergave kan afwijken.  
8.2. Eventuele kansspelbelasting die in verband met de prijs moet worden betaald, komt voor 
rekening van Papa John’s, tenzij anders vermeld. 
8.3. Papa John’s handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. 
8.4. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. 
8.5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  
8.6. Alle geschillen die uit de Actie en/of Actievoorwaarden voortvloeien zullen worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter te Amsterdam.   
 
Artikel 9. Contact 
Papa John’s BV 
Email: contact@papajohns.co.nl 
Telefoonnummer: +31850410900 

mailto:contact@papajohns.co.nl

