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Leuk dat u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief! Graag vertellen we u meer over ons
privacybeleid en welke informatie u gaat ontvangen. Hotels.nl respecteert uw privacy en zorgt ervoor
dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Welke informatie ontvang ik?
Wij houden u op de hoogte van onze meest voordelige hotelaanbiedingen en arrangementen met
kortingen tot wel 60%. In de nieuwsbrief kunt u ook winacties, geselecteerde partnerdeals en ander
informatie over leuke hotels en hotspots vinden.
Hoe vaak ontvang ik deze nieuwsbrief?
Op dit moment wordt de nieuwsbrief drie keer per week verstuurd.
Hoe kan ik me weer afmelden?
U kunt zich afmelden door gebruik te maken van de link onderaan in iedere nieuwsbrief of stuur een
e-mail naar info@hotels.nl.
Bescherming van uw gegevens
Hotels.nl neemt haar verantwoordelijkheid aangaande uw privacy serieus. Hotels.nl zal de juiste
technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen. Uw e-mailadres
wordt niet voor andere doeleinden gebruikt of doorgegeven aan derden.
Winactie
Elke abonnee van de nieuwsbrief van Hotels.nl maakt 1 keer per maand kans op een hotelverblijf naar
keuze ter waarde van € 100,-. De winnaar wordt gekozen op willekeurige basis en krijgt bericht via het
opgegeven e-mailadres. Hij/zij kan dient zich binnen 30 dagen na kennisgeving te melden om de prijs te
verzilveren. Na deze datum vervalt de prijs. Verzilveren is alleen mogelijk via Hotels.nl en op basis van
beschikbaarheid. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en woonachtig in Nederland, België of Duitsland. Het
personeel van Hotels.nl en andere betrokken partijen kunnen niet deelnemen aan deze Actie. Hotels.nl
behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de
actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Door deelname aan de Actie accepteert u deze voorwaarden.

06-2016 | Hotels.nl BV, Hereplein 4, 9711GA Groningen | Tel: +31(0)50-360 35 20 | KvK: 02078962 | BTW nr: NL811344691B01

