Voorwaarden deelname actie ‘VIP Busrit’

–

Bravo samen met Arriva

Versie: 1 juli 2021
1.

Deze voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de actie ‘VIP Busrit'
(hierna: ‘Actie’). Door deel te nemen aan deze Actie ga je akkoord met de Voorwaarden.

2.

Deze Actie word je aangeboden door Arriva in samenwerking met de Provincie NoordBrabant (Bravo). De Actie is bedoeld voor promotionele doeleinden voor de diensten van
Arriva.

3.

Deelname aan de Actie kenbaar maken kan van 7 juli 2021 tot en met 26 juli 2021.
Deelname aan de Actie na 26 juli 2021 is niet mogelijk.

4.

Iedereen kan deelnemen aan de Actie. Desalniettemin is de Actie gericht op de provincie
Noord-Brabant, in het bijzonder Oost- en West-Brabant, waar Arriva het busvervoer
verzorgt.

5.

Deelname is gratis.

6.

De aanmelding is, gezien de aard van de actie, onherroepelijk.

7.

Bij deelname is het niet gegarandeerd dat je wint.

8.

Door gebruik te maken van de Actie ga je ermee akkoord dat Arriva of een door Arriva
ingehuurde derde partij, je persoonsgegevens (naam, telefoonnummer, mailadres en
boodschap) verwerkt voor de uitvoering van de Actie. Arriva en deze eventuele derde
partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

9.

Deze persoonsgegevens worden tot uiterlijk 30 september 2021 bewaard en daarna
vernietigd.

10. Arriva is niet aansprakelijk voor door de deelnemer eventueel geleden verlies of schade,
die voortvloeit uit het deelnemen aan de Actie.
11. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de deelname aan de Actie. Arriva aanvaardt
geen aansprakelijkheid over niet uitgekozen uitjes.
12. Arriva behoudt zich het recht voor om de Actie te allen tijde te stoppen, bijvoorbeeld in
geval van vermoeden van misbruik, zonder dat Arriva daardoor op enige wijze tot
vergoeding van enige schade is gehouden jegens de deelnemers.
13. Vragen of klachten over deze Actie kunnen kenbaar gemaakt worden door te bellen met de
klantenservice van Arriva via 0800 0232545

