Voorwaarden Actiecode Nieuwsbrief
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie 25 euro korting op meerdaagse busreizen,
rondreizen, vliegreizen, individuele fiets- en wandelreizen en Disneyland® Paris.
2. Deze kortingscode is alleen geldig op busreizen (excursie-, fiets-, wandel-, cruise- en rondreizen),
individuele fiets- en wandelreizen en Disneyland® Paris m.u.v. muziekreizen, wandelevenementen,
Magic over Disney en groepsreizen op maat.
3. Bij onrechtmatig gebruik behoud Oad zich het recht deze korting te weigeren of het verkregen
voordeel na te belasten dan wel de geboekte reis te annuleren. Deze code is strikt persoonlijk en mag
niet doorgegeven worden. Deze code is enkel bruikbaar op reizen die zelf door Oad samengesteld en
uitgevoerd worden en niet voor reizen waar Oad alleen als wederverkoper optreed.
4. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van verlies vindt er geen vergoeding plaats. U
kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan
waarvoor ze zijn uitgegeven. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt
geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
5. Per boeking kunt u maximaal 1 kortingscode inleveren.
6. Voor deze actie geldt een minimale reissom van 299 euro per boeking.
7. Bij een telefonische boeking dient voor het afsluiten van de overeenkomst te worden vermeld dat
de actiecode gebruikt gaat worden.
8. Bij een boeking via www.oad.nl dient de actiecode te worden ingevoerd bij het afhandeling van de
boeking. De korting wordt automatisch verwerkt.
9. De korting zal op de reissom in mindering worden gebracht zonder dat de hoogte van de
oorspronkelijke reissom op enige factuur aangetast zal worden omwille van verzekeringstechnische
redenen, zoals premieberekening en mogelijke annuleringsbepalingen.
10. De waarde van de korting kan nimmer leiden tot enige uitkering in de vorm van contante betaling
of anderszins, noch kan deze in geval van annulering na het aangaan van enige reisovereenkomst
leiden tot restitutie in contanten of een nieuwe korting.
11. In geval van annulering van de reisovereenkomst, geldt de korting niet ter dekking van de
annuleringskosten of enige andere kostenpost.
12. Indien een reis onverhoopt door Oad wordt ingetrokken, wegens het niet bereiken van het
gepubliceerde aantal minimum deelnemers of een overmacht situatie of calamiteit, en hierdoor de
reisovereenkomst wordt ontbonden door Oad, kan de som van de korting niet leiden tot
terugbetaling van deze som. Deze vervalt en kan slechts nog worden aangewend voor de door Oad
als alternatief aangeboden reis. Indien het alternatief niet naar tevredenheid is , of onmogelijk past
in de wensen van de boeker, vervalt de (waarde) van de korting definitief.
13. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties en -regelingen van Oad, tenzij na
akkoord door Oad.
14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Oad.
15. Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.
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