
ALGEMENE SPELVOORWAARDEN “WIN JE VAKANTIE TERUG”  
 
1-10-2022 

Deze algemene spelvoorwaarden worden gratis ter beschikking gesteld aan deelnemers en 
potentiële deelnemers en zijn te raadplegen via de site 
https://www.vlieland.site/nl/ontdekken/win-je-vakantie-terug 

Aanbieder van het kansspel is het Toeristisch Platform Vlieland, Adres: Havenplein 10 - 8899 
BB Vlieland. 
Email:  info@vlieland.site  

Het te winnen product is een bedrag ter hoogte van de prijs van de overlegde verblijf in een 
accommodatie op Vlieland tot een maximum van 1000 euro netto. 

De actie valt onder de kleine promotionele kansspelen omdat het te winnen bedrag kleiner is 
dan 4500 euro. 

De actie loopt van 1 oktober tot en met 30 december 2022 en betreft boekingsperioden die 
vallen tussen 1 oktober 2022 en 2 januari 2023. 

De deelnemer kan deelnemen via de pagina  https://www.vlieland.site/nl/ontdekken/win-je-
vakantie-terug volgens de aldaar beschreven methode. Samengevat: 
- je moet boeken via de site www.vlieland.site en van deze boeking een schermprint of foto 
maken 
- je moet een elektronische kopie of foto aanleveren van de daadwerkelijke reservering van 
de betrokken accommodatie-eigenaar en deze uiteraard op 30 december 2022 hebben 
betaald. 
- De boekings periode datums van beide documenten moeten overeenkomen 
- Je moet deze bescheiden hebben ingeleverd voor uiterlijk 30 december 2022 via een 
speciaal formulier dat via de website beschikbaar is gesteld. 

Er zijn voor de deelnemer geen communicatie kosten verbonden aan deze actie. 
Er is eenmalig 1 prijs te winnen van maximaal 1000 euro. 
De winnaar wordt aangewezen door een trekking op 31 december. 
Er is slechts 1 trekking aan de orde. 

Gecontroleerd wordt op leeftijd (boven 16 jaar), op inzending van de juiste formulieren of 
bescheiden zoals die op de website pagina zijn beschreven, 
op daadwerkelijk betaald verblijf bij de accommodatieverstrekker. 

De winnaar wordt gebeld en gemaild op 31 december 2022 

Indien op het bedrag van de prijs eventuele kansspelbelasting verschuldigd is, komt die voor 
rekening van het Toeristisch Platform Vlieland; 

Klachten over het promotionele kansspel kunnen worden ingediend bij het Toeristisch 
Platform Vlieland via info@vlieland.site en zullen worden behandeld door het dagelijks 
bestuur van de stichting. 
Als dit geen bevredigende procedure blijkt te zijn, kan de deelnemer een klacht indienen bij: 

De Kansspelautoriteit 
Postbus 298 
2501 CG Den Haag  - Telefoon: 070-302 1300 - E-mail: info@kansspelautoriteit.nl 
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