Algemene voorwaarden – Aruba Win Actie
I. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Aruba Win Actie” (verder te
noemen: “de Actie") van Spirited Union Distillery B.V. (verder te noemen: "de
Organisator"). Spirited Union Distillery B.V. is gevestigd op Helicopterstraat 32,
te Amsterdam.
2. Aruba Tourism Agency (Verder te noemen: “de Sponsor”) is enkel sponsor in
deze actie en stelt de prijs beschikbaar.
3. “De prijs” bestaat uit 1 reis voor twee personen bestaande uit: (i) twee
economie class retourtickets vanaf Schiphol naar Aruba met KLM of TUI op
basis van beschikbaarheid van tickets en (ii) zeven nachten verblijf in een
viersterrenhotel op Aruba op basis van logies.
4. Deze actie loopt van 1 februari 2021 t/m 1 augustus 2021.
5. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van
redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
Een herziende versie van de actievoorwaarden zal op de site worden
geplaatst, voorzien van een datum en wordt schriftelijk gecommuniceerd aan
de deelnemers.
6. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen
van deze voorwaarden.
II. Deelname
1. Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze
actievoorwaarden.
2. Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn alle medewerkers van Organisator,
de Sponsor, (creatieve) partners (bijvoorbeeld reclamebureaus, media
bureaus, product designers en boekingsbureaus) en de directe huishoudleden
hiervan.
3. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar of
personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
4. De Organisator is te allen tijde gerechtigd de deelnemer te vragen om een
geldig legitimatiebewijs te tonen. En dient de deelnemer het aankoopbewijs
van een limited edition fles te overleggen.
5. Organisator en de Sponsor hebben het recht een deelnemer uit te sluiten van
de actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens
heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. Door
uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor
de prijs.
6. Deelnemer aan de Actie is eenieder die het deelnameformulier op de
webpagina (www.spirited-union.com/aruba) volledig heeft ingevuld.
7. De uiterste datum voor deelname is 1 Augustus 2021.
8. De auteursrechten die eventueel berusten op de ingezonden reactie worden
hierbij door deelnemer aan Organisator overgedragen. Deelnemer is bereid
om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.
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9. Wanneer men deelneemt aan de Actie, verwerkt Organisator de door
deelnemer opgegeven contactgegevens (“Gegevens”), om te bepalen of wordt
voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen
en voordelen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens die nodig zijn voor
deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of
aan derden verstrekt. De Organisator bewaart de inschrijvingen en de
informatie van de deelname na afloop van de Actie om prijzen te kunnen
uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden.
10. De Gegevens worden gebruikt gedurende de periode van de winactie, en
zonder uitschrijven ook voor de periode erna.
11. De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is op
verzoek van Organisator en de Sponsor mee te werken aan promotionele
activiteiten, waaronder de uitreiking van de prijs.
12. Van de winnaar wordt bij de uitreiking en tijdens de party mogelijk
beeldmateriaal gemaakt. Het auteurs- en portretrecht van dit materiaal zal
berusten bij Organisator en de Sponsor. Deelnemer is bereid om, indien
vereist, voor de overdracht van auteurs- en portretrecht een nadere akte te
ondertekenen.
13. De winnaar van de actie wordt bekend gemaakt via een nader te bepalen
event, afhankelijk van de situatie rondom COVID-19. Uitsluitend ook met een
bericht aan de winnaar. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
14. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen
door de Sponsor.
III. De prijs
1. De prijs bestaat tenminste uit 1 reis voor twee personen naar Aruba op basis
van 2 economie class tickets basis van beschikbaarheid en een verblijf van 7
nachten bij een viersterrenhotel op Aruba op basis van logies.

2. Reis- en annuleringsverzekering is niet inbegrepen in de reis. Wij raden
eenieder aan om over een reisverzekering te beschikken en zolang COVID-19nog onder ons is moet men een aanvullende Aruba bezoekersverzekering
afsluiten. *
3. Zolang COVID-19 nog onder ons is, moet men als onderdeel van het onlineimmigratieproces, 72-12 uur voor vertrek een negatief PCR-testresultaat
kunnen aantonen. Indien dit niet het geval is, is men verplicht zich bij aankomst
op de luchthaven van Aruba te laten testen. De kosten hiervoor zijn voor eigen
rekening en bedragen $75 per persoon (om bij aankomst getest te worden).
Het testresultaat (wat max. 24 uur later bekend is) wacht men in quarantaine
op de hotelkamer af.
4. De aanbieding geldt voor 12 maanden na bekendmaking van de winnaar, tot
maximaal 31-12-2022.
5. De reis kan te allen tijde gemaakt worden m.u.v. zogeheten ‘black out dates’ te
weten: januari-maart, juli & augustus en andere schoolvakanties.
6. De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden verkocht, omgeruild
of worden uitgekeerd in geld, noch kan het in combinatie met een andere
aanbieding gebruikt worden.
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7. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Sponsor. Er
geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.
8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
9. De winnaar wordt binnen 6 weken na sluiting van de actie bekend gemaakt.
10. De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Indien na een termijn van 3 maanden na
de eerste poging tot contact geen reactie is ontvangen van de winnaar
vervallen de rechten van de winnaar op deze prijs.
IV. Aansprakelijkheid

1. Organisator, zowel als de Sponsor en de reisorganisator zijn niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of
kosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de
deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik
van de prijs.
2. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet
aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door de Sponsor
uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen
en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
3. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in
de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties
op de door haar te verstrekken prijzen.
V. Slotbepalingen

4. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten,
afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de
Organisator.
5. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt
u een e-mail sturen naar info@spirited-union.com
6. Op deze winactie is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt te Amsterdam, 1 februari 2021.
Kijk voor meer informatie over de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op Aruba
en het afsluiten van de Aruba bezoekersverzekering op onderstaande websites:
https://www.aruba.com/nl/traveler-health-requirements
https://www.arubavisitorsinsurance.com/ - klik op de button met de Nederlandse
vlag om alle informatie in het Nederlands te lezen.

Spirited Union Distillery B.V. | Helicopterstraat 32, 1059 CG Amsterdam
*For English Terms & Conditions please contact info@spirited-union.com

