
Actievoorwaarden Vliegtickets.nl – Mijn reisprofiel 2020 - 2021 
 
1. Winacties zijn uitgeschreven door Vliegtickets.nl, onderdeel van Otravo. B.V. gevestigd in Halfweg. Op deze 
winactie zijn actievoorwaarden van toepassing. 
 
2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je je hebt aangemeld door middel van het invullen 
van je e-mailadres op de campagne-omgeving.  
 
3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie op basis van zijn/haar emailadres. 
 
4. De looptijd van de actie is van 12 oktober 2020 tot en met 31 december 2021. 
 
5. Om deel te mogen nemen, moet iedere deelnemer een minimumleeftijd van 18 jaar hebben. Alle andere 
deelnemers zijn uitgesloten van deelname. 
 
6. Vliegtickets.nl kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, de actievoorwaarden gedurende de 
looptijd wijzigen of aanpassen, alsmede zonder enige opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen, mits dit niet 
leidt tot een nadeel voor de deelnemers. 
 
7. De persoonsgegevens die in het kader van deze actie worden verkregen worden enkel gebruikt door Vliegtickets.nl 
en worden in geen geval verstrekt aan derden. Door deel te nemen aan de actie wordt het e-mailadres opgenomen in 
de e-mailmarketing-database van Vliegtickets.nl en ontvangt de deelnemer op geregelde wijze 
marketing-gerelateerde e-mails van Vliegtickets.nl. Wij stellen de nieuwsbrieven samen op basis van persoonlijke 
gegevens, zoals eerdere boekingen, surfgedrag en klikgedrag op onze website en in de nieuwsbrief. In jouw eigen 
profiel kun je aangeven of je daarnaast nog specifieke nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Dat maakt de nieuwsbrief 
interessanter voor jou. Wij bieden onderaan iedere nieuwsbrief een afmeldmogelijkheid. Daarnaast gebruiken wij 
jouw gegevens voor het in kaart brengen van onze doelgroep en bijbehorende interesses, o.a. om het aanbod voor 
jou interessanter te maken middels het tonen van content welke aansluit bij jouw interesses via zowel onze eigen 
websites als websites van derden. 
 
8. Vliegtickets.nl handelt met deze actie in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen 2014. 
 
9. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
 
10. Deelnemers die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoen kunnen worden uitgesloten van deelname. 
 
11. Voor vragen en/of klachten kan per e-mail contact op worden genomen met Vliegtickets.nl via 
contact@vliegtickets.nl. 

https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/kansspel-promotie/
mailto:contact@vliegtickets.nl

