1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door
Sony Pictures Entertainment Benelux BV gevestigd te Zaventem , aan het adres Da
Vincilaan 7 D1, te Zaventum België (hierna: "Sony") georganiseerde promotionele actie
(hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website

www.sphehotelpromo.com
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de
toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 Sony is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze
Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan
wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de
omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Sony daardoor op enigerlei wijze tot
vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de
Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Sony bekend
gemaakt worden via de website www.sphehotelpromo.com.
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden
vernietigd, is Sony gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die
zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen
zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Deze actie loopt van 1 oktober t/m 31 januari 2019.
1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de
rechter van de woonplaats van de verwerende partij.
1.7 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze
actie en worden na afloop van deze actie verwijderd.
2. De Actie
2.1 Koop een Sony actieverpakking uit de selectie DVD of Blu-ray, te herkennen aan de
actiesticker.
2.2 Vul de actiecode uit de sticker in op www.sphehotelpromo.com. Vul uw gegevens in en
ontvang een Sony Hotel Voucher met een unieke code. Verzilver de unieke code bij het
hotel van uw keuze voor een 2e hotelovernachting gratis.
2.3 Bij meerdere actiecodes kunt u meerdere Hotel vouchers bestellen. Voor iedere
actiecode geldt dat een 2e hotelovernachting gratis is.
2.4 De Sony actiesticker en/of de actiecode kunnen niet ingeleverd worden bij de kassa van
de locaties. U kunt deze alleen online gebruiken op de website www.sphehotelpromo.com.
3. De voucher
3.1 U ontvangt per mail een Hotel Voucher waarmee u eenmalig van het voordeel kunt
genieten bij één van de geselecteerde hotels.
3.2 Het voordeel houdt in dat u de eerste overnachting voor 2 personen betaald en de 2e
aansluitende hotelovernachting gratis ontvangt.
3.3. Eventuele extra kosten zoals toeristenbelasting, ontbijt, diner of overige extra's zijn niet
inbegrepen. De korting is alleen van toepassing op de overnachting.
3.3 De Voucher is geldig van 1 oktober 2018 tot en met 31 januari 2019 met uitzondering
van officiële feestdagen.
3.4 De Voucher biedt geen onvoorwaardelijke gebruiksgarantie.
3.5 U kunt per Voucher en per hotel één keer gebruik maken van het voordeel.
3.6 De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties/ aanbiedingen.
3.7 De Voucher is niet inwisselbaar voor contant geld.

3.8 Door gebruik te maken van de Voucher bij een betreffend hotel gaat u akkoord met de
huisregels van de desbetreffende locatie. Deze kunt u terugvinden op de website van de
afzonderlijke hotels.
4. Voorwaarden
4.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland, België en Luxemburg
woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste
woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
4.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
4.3 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete
informatie.
4.4 Sony is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat
deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich
anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
4.5 Wijzigingen van tarieven en actievoorwaarden zijn te allen tijde voorbehouden.
4.6 Aan druk- en tekstfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
4.7 Free for One Nederland B.V. en Sony zijn niet aansprakelijk voor de geleverde diensten
en financiële afhandeling bij de deelnemende locaties, noch voor misinterpretatie van de
geldende actievoorwaarden.
4.8 Free for One Nederland B.V. verricht haar diensten volgens de wettig gedeponeerde
voorwaarden bij de Kamper van Koophandel te Utrecht onder nummer 3814.
4.9 Door gebruik te maken van deze actie gaat u akkoord met bovengenoemde
actievoorwaarden.
4.10 Gegevensregistratie is conform de Algemene verordening gegevensbescherming.
5. Klachten
5.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij
Free for One. Heeft u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen, kijk dan eerst bij de
veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Ga dan naar de contact pagina of bel
vanuit Nederland en Luxemburg naar +31 (0)33-2542120 (gebruikelijke belkosten) of vanuit
België naar 0800-76104 (gratis nummer).

