Actievoorwaarden: SLAM! Supertrip – 48 uur los op Ibiza
Algemeen
1.

2.
3.

Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Warner Music Benelux ‘SLAM! Supertrip
radio actie (de “SLAM! Radio Actie”) Warner Music Benelux (Middenweg 1, 1217 HS, Hilversum) ter promotie
van Warner Music Benelux.
De Gedragscode promotionele kansspelen bepaalt dat de algemene spelvoorwaarden niet tijdens de looptijd van
een promotioneel kansspel ten nadele van de deelnemers kan worden gewijzigd.
Warner Music Benelux behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig
voorkomen van deelname uit te sluiten.

Deelname
4.

Medewerkers van Warner Music Benelux alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de
SLAM! Radio Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.

5.

6.
7.
8.

Personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische
of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te
verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven zijn ook uitgesloten van
de SLAM! Radio Actie.
Deze SLAM! Radio Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste
woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
Per naam + achternaam combinatie kan maximaal 1 keer worden deelgenomen.
Warner Music Benelux stelt een minimale leeftijd van 18 jaar aan de deelname aan de SLAM! Radio Actie.

Actieopzet
9.

De actieperiode loopt van 11.07.2022 tot 11.08.2022, 10:00 uur. Deelname na 11.08.2022 10:00 is niet meer
mogelijk.
10. Om deel te nemen aan deze SLAM! Radio Actie dienen luisteraars zich op te geven via de SLAM! App door het
woord ‘Ibiza’te appen. Belt de SLAM! DJ tijdens Earlybirds in de ochtend tussen 06:00u – 10:00u een kandidaat
terug en weet de kandidaat het juiste antwoord op de vraag, dan kwalificeert de kandidaat zich voor de finale
van die week. Het finalespel zal op vrijdag (vrijdag 15, 22, 29 juli en 5, 12 augustus) tijdens de Mix Marathon
gespeeld worden tussen 14:00 – 17:00u, d.m.v. een loting van een SLAM! DJ. Ben jij de gelukkige winnaar en belt
de SLAM! DJ jou terug? Dan win je de SLAM! Supertrip – 48 uur op Ibiza en ga je met een vriend of vriendin naar
een show van de DJ die die week in de spot staat. De winnaar wint een (heen en retour)vlucht voor 2 personen
van Nederland naar Ibiza,inclusief twee overnachtingen in een 4* hotel, inclusief ontbijt en inclusief kaarten voor
de show van een DJ en € 200,- aan zakgeld. De Winnaars zullen binnen twee werkdagen op de hoogte worden
gebracht middels e-mail.
11. Winnaars krijgen uiterlijk op maandag (maandag 18, 25 juli en 1, 8, 15 augustus) per mail vanuit SLAM! bevestigd
of zij gewonnen hebben. In deze mail wordt bevestigd wat je gewonnen hebt.
12. De Winnaars zullen verzocht worden hun volledige NAW gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de
SLAM! Radio Actie.

Prijzen
13. De prijzen bestaan uit:
In totaal 5x SLAM! Supertrip reis voor twee personen naar Ibiza, t.w.v €5.657,80 incl. zakgeld in de periodes
Inhoud prijs actieweek Robin Schulz (9 juli - 15 juli 2022)
Basis reissom:
o Vlucht heen: Zondag 18 september
o Vlucht terug: Dinsdag 20 september
o 10kg handbagage
o Luchthavenbelasting

-

o Vliegbelasting
o Calamiteitenfonds
Verblijf: 2x overnachtingen in minimaal 4* hotel incl. ontbijt
Tickets: 2x (1+1) tickets voor maandag 19 september in Ushuaia (support act David Guetta)
o Waarde van tickets: 2x €80 = €160,Zakgeld: €200,-

Inhoud prijs actieweek Ofenbach (16 juli - 22 juli 2022)
Basis reissom:
o Vlucht heen: Zondag 4 september
o Vlucht terug: Dinsdag 6 september
o 10kg handbagage
o Luchthavenbelasting
o Vliegbelasting
o Calamiteitenfonds
Verblijf: 2x overnachting in minimaal 4* hotel incl. ontbijt
Tickets: 2x (1+1) tickets voor maandag 5 september bij Ushuaia (support David Guetta)
o Waarde van tickets: 2x €80 = €160,Zakgeld: €200,Inhoud prijs actieweek Joel Corry (23 juli - 29 juli 2022)
Basis reissom:
o Vlucht heen: dinsdag 30 augustus
o Vlucht terug: donderdag 1 september
o 10kg handbagage
o Luchthavenbelasting
o Vliegbelasting
o Calamiteitenfonds
Verblijf: Verblijf: 2x overnachting in minimaal 4* hotel incl. ontbijt
Tickets: 2 (1+1) tickets voor donderdag 31 augustus bij Ibiza Rocks
o Waarde van tickets: 2x €40 = €80,Zakgeld: €200,Inhoud prijs actieweek Nathan Dawe (30 juli - 5 aug 2022)
Basis reissom:
o Vlucht heen: woensdag 31 augustus
o Vlucht terug: vrijdag 2 september
o 10kg handbagage
o Luchthavenbelasting
o Vliegbelasting
o Calamiteitenfonds
Verblijf: 2x overnachting in minimaal 4* hotel hotel incl. ontbijt
Tickets: 2x (1+1) tickets voor donderdag 1 september bij Ibiza Rocks
o Waarde van tickets: 2x €25,- = €50,Zakgeld: €200,Inhoud prijs actieweek David Guetta (8 aug - 12 aug 2022)
Basis reissom:
o Vlucht heen: zondag 4 september
o Vlucht terug: dinsdag 6 september
o 10kg handbagage
o Luchthavenbelasting
o Vliegbelasting
o Calamiteitenfonds
Verblijf: 2 nachten verblijf in minimaal 4 sterren hotel incl. ontbijt
Tickets: 2x (1+1) tickets voor maandag 5 september bij Ushuaia
o Waarde van tickets: 2x €80 = €160
Zakgeld: €200,-

14. De SLAM! Supertrip reis voor twee personen naar Ibiza, daar gelden de volgende voorwaarden voor:
a. De SLAM! Supertrip reis voor twee personen naar Ibiza is persoonsgebonden.
b. De SLAM! Supertrip reis voor twee personen naar Ibiza, kan niet worden ingewisseld of indien de
Winnaar de aangegeven datum niet beschikbaar is, komt de prijs te vervallen.
c. De prijs omvat een reis en geen andere kosten die de Winnaar mogelijk moet/wenst te maken,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot reis- en/of annuleringsverzekeringen, zonder transfer van en
naar hotel en club showcase en andere kosten.
d. De SLAM! Supertrip reis voor twee personen naar Ibiza kan niet voor reeds geboekte boekingen worden
gebruikt.
e. De SLAM! Supertrip reis voor twee personen naar Ibiza of restwaarde is niet inwisselbaar voor geld.
15. Informatie Prijzen
a. Na de actie worden de Winnaars binnen twee werkdagen geinformeerd over de prijzen.
b. Bij annulering van de vSLAM! Supertrip reis voor twee personen naar Ibiza voor een Winnaar verlenen
wij geen restitutie in de vorm van geld, waardebonnen of een nieuwe vakantie.
c. De totale waarde van de reisprijs bedraagt €5.657,80 (exclusief kansspelbelasting) De prijzen zijn
persoonsgebonden en niet overdraagbaar (of inwisselbaar voor geld).
d. Per woonadres kan er maximaal 1 keer gewonnen worden.
e. De werkelijke hoogte van de door ons vooraf vastgestelde bedragen van de prijzen in deze SLAM! Radio
Actie zal afhangen van het daadwerkelijk benodigde bedrag om de winnende prijs te verwezenlijken. Er
zal geen compensatie plaatsvinden naar de deelnemer toe indien blijkt dat de uiteindelijke werkelijke
waarde van de prijs lager blijkt te liggen dan het door ons initieel aangegeven bedrag.
f. De kansspelbelasting wordt door SLAM! afgedragen.
g. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Privacy
16. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Warner Music
Benelux kan Deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteiten geldige inschrijving op het door hun
opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in
aanmerking voor het winnen van prijzen.
17. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze SLAM! Radio Actie worden verwerkt door Warner
Music Benelux met inachtneming van de privacyverklaring van Warner Music Benelux, zoals vermeld op
https://www.slam.nl/cookie-privacy
18. De door de Deelnemer in verband met de SLAM! Radio Actie aan Warner Music Benelux verstrekte
persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de actie en niet voor andere marketingdoeleinden. Op dit
gegevensbestand is de Algemene Verdordening Gegevensbescherming van toepassing. De deelnemer geeft
Warner Music Benelux toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en
uitvoering van de Actie.

Aansprakelijkheid
19. Warner Music Benelux en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade
voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige
hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Warner Music
Benelux.
20. Warner Music Benelux is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele
gevolgschade van de SLAM! Radio Actie. Warner Music Benelux draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake
ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de SLAM! Radio Actie,
de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Warner Music Benelux is niet
aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan
ook voorbehouden. Warner Music Benelux is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of
vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

Slotbepalingen

21. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de
Actiewebsite zijn eigendom van SLAM! radio. Niets uit de inhoud van SLAM! Radio Actie en/of publicatie, mag
worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Warner Music Benelux.
22. In het geval van vragen of klachten kunnen deelnemers contact opnemen met info@slam.nl.
23. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op https://www.slam.nl/algemene-voorwaarden
24. Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Warner Music Benelux handelt in
overeenstemming met deze gedragscode.
25. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de
actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vastgesteld 05.07.2022

