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Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Oxxio Nederland bv (hierna: Oxxio)
georganiseerde Sunparks actie. De actie houdt in dat u, met uitzondering van nationale feestdagen en
schoolvakanties, tot en met 28 november 2011 gratis een midweek kunt verblijven in een standaard 2of 4-persoonsbungalow in een van de Sunparks vakantieparken. U betaalt alleen servicekosten,
toeristenbelasting en overige heffingen.
De Sunparks actie is bestemd voor consumenten die klant worden bij Oxxio en een
leveringsovereenkomst met een vaste looptijd aangaan voor groene stroom of groene stroom én gas.
De actie is niet van toepassing voor bestaande klanten van Oxxio.
Ongeveer vier weken na het aangaan van uw leveringsovereenkomst met Oxxio ontvangt u van
Sunparks een brief met daarin een actievoucher van Sunparks.
Om een gratis verblijf in een Sunparks bungalow te boeken gaat u naar de website
www.sunparks.nl/oxxio. Hier boekt u uw verblijf naar keuze. U ontvangt in eerste instantie een
bevestiging voor het reguliere boekingsbedrag. Na boeking stuurt u de actievoucher op naar Sunparks.
Na ontvangst van de actievoucher door Sunparks wordt uw reservering omgezet naar een gratis
boeking. Hiervan krijgt u van Sunparks een bevestiging. Boeken kan tot uiterlijk 6 weken na ontvangst
van de actievoucher.
Indien u in plaats van een midweek een weekend wilt reserveren is dat mogelijk tegen bijbetaling van
€ 69,00. Indien u in een vakantiebungalow wilt verblijven voor 6 personen is dat mogelijk tegen een
bijbetaling van € 30,00.
Alle boekingen zijn op basis van beschikbaarheid. Dit geldt ook voor upgrades van een midweek naar
een weekend en voor upgrades van een 4- naar een 6-persoonsbungalow.
De actievoucher is niet geldig in combinatie met de zgn. vroegboekkorting van Sunparks of in
combinatie met andere acties, waardebonnen en kortingen van Sunparks. De actievoucher is niet
geldig voor al gemaakte boekingen bij Sunparks. De actievoucher is niet geldig in combinatie met
Jonge Gezinnen korting, Kids korting of 55+ korting.
De actievoucher is niet geldig tijdens nationale feestdagen en tijdens schoolvakanties. Onder
schoolvakanties wordt verstaan:
•
Aankomsten in de periode van 8 april t/m 6 mei 2011.
•
Aankomsten in de periode van 30 mei t/m 3 juni 2011.
•
Aankomsten op 10 juni 2011.
•
Aankomsten in de periode van 1 juli t/m 29 augustus 2011.
•
Aankomsten in de periode van 14 oktober t/m 7 november 2011.
Bovendien is Park Oostduinkerke uitgesloten in de periode van 9 mei t/m 23 september 2011.
De actievoucher is niet overdraagbaar aan derden en is niet inwisselbaar voor contanten.
Per adres kan slechts een keer gebruik worden gemaakt van deze actie. Bij beëindiging van de
leveringsovereenkomst binnen een jaar na het aangaan hiervan is Oxxio, ter compensatie van de
geleverde actievoucher, gerechtigd een bedrag van € 50,- in rekening te brengen.
Voor inhoudelijke vragen en/of klachten met betrekking tot de ontvangst van uw actievoucher,
reserveringen en het verblijf in een Sunparks vakantiepark kunt u contact opnemen met Sunparks,
telefoonnummer: 0900-2022023 (€0,45 per minuut). Oxxio neemt hierover geen vragen en/of klachten
in behandeling.
Door aanmelding verklaart u zich akkoord met deze Actievoorwaarden. Deze Actievoorwaarden kunt u
altijd nalezen op www.oxxio.nl/voorwaarden. Deze actie gaat in op 1 april 2011 en eindigt op 15 mei
2011.
Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De wijze van uitleg van de
Actievoorwaarden door Oxxio is bindend. In voorkomende gevallen (uitsluitend ter beoordeling van
Oxxio) heeft Oxxio het recht om deze Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of alle activiteiten
m.b.t. de actie zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen.
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