
 

WEDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 

 

I. ORGANISATOR 

HUTTOPIA TRAVEL (hierna "de ORGANISATOR" genoemd), naamloze vennootschap met een kapitaal van 10.000 euro 

met maatschappelijke zetel: Rue du Chapoly, 69290 Saint Genis les Ollières en geregistreerd bij de RCS van LYON onder 

nummer 507823037. 

HUTTOPIA TRAVEL wordt vertegenwoordigd door de heer Philippe BOSSANNE als zaakvoerder. 

Het doel van dit reglement is om de rechten en plichten van de organisator en van de deelnemers aan de wedstrijd te 

omschrijven. 

 

II. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

De trekking staat open voor elke natuurlijke persoon die een verblijf heeft geboekt op een Huttopia-site (Campings of 

Villages) gelegen in Frankrijk of Nederland en die aan de volgende voorwaarden voldoet: 

- Het geboekte verblijf is voor minimaal 5 nachten, 

- Het verblijf moet uiterlijk 30 mei 2021 geboekt zijn, 

- Het verblijf moet plaatsvinden tussen 1 april 2021 en 5 juli 2021: elke annulering van de reservering resulteert 

in de niet-opeisbaarheid van de mogelijke winst. 

Deelname aan de trekking is strikt persoonlijk en beperkt tot één persoon per verblijf. 

Deze persoon moet degene zijn op wiens naam de reservering is gemaakt. 

 

III.    ORGANISATIE VAN DE TREKKING  

De trekking vindt plaats op 31 mei 2021. 

Het zal worden uitgevoerd in aanwezigheid van een notaris (CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES) 

De winnaar wordt dezelfde dag rechtstreeks per e-mail gecontacteerd. 

 

IV. DE PRIJS 

De getrokken persoon verdient 1 jaar vakantie bij HUTTOPIA, gelijk aan vijf (5) weken betaalde vakantie, dwz: in totaal 

vijfendertig (35) overnachtingen. 

Deze vijfendertig (35) nachten zijn geldig tot 31 december 2022 en moeten onder de volgende voorwaarden worden 

gebruikt: 

- De winnaar kan ze gebruiken op alle campings en villages van de HUTTOPIA-groep in Frankrijk en Nederland. 

- De winnaar kan ze gebruiken op alle aangeboden sites en accommodatieaanbiedingen, onder voorbehoud 

van: 

o Beschikbaarheid op de gevraagde data, 



o De minimale verblijfsduur, afhankelijk van de site en de data die zijn geselecteerd in overeenstemming 

met onze algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn. 

- De winnaar kan de vijfendertig (35) nachten naar eigen inzicht gebruiken. Daarom: 

o Hij / zij zal ze meerdere keren en onbeperkt kunnen gebruiken, 

o Hij / zij kan ze op persoonlijke basis gebruiken voor zijn / haar eigen rekening maar ook als hij / zij dat 

wenst, ze aanbieden aan anderen, 

Om van hun winsten te profiteren, moet de winnaar ermee instemmen om zijn getuigenis over zijn ervaring op de 

HUTTOPIA-sites te delen. Zijn getuigenis kan worden doorgegeven op digitale media vanuit HUTTOPIA (website, 

sociale netwerken, blog enz.) 

 

V. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Als onderdeel van deze wedstrijd worden persoonlijke gegevens van deelnemers verzameld met hun toestemming, 

om hun identiteit vast te stellen, om te verifiëren dat ze voldoen aan de voorwaarden voor deelname en om hen op 

de hoogte te stellen in geval van een overwinning. 

Alle deelnemers hebben toegang tot de gegevens die op hen betrekking hebben, kunnen ze corrigeren, verzoeken om 

verwijdering ervan of hun recht uitoefenen om de verwerking van hun gegevens te beperken. 

Om deze rechten uit te oefenen of met vragen over de verwerking van hun gegevens in dit systeem, kunnen ze contact 

opnemen via het volgende adres: donnees.personnelles@huttopia.com. 

Als de deelnemers na contact met HUTTOPIA van mening zijn dat hun rechten met betrekking tot de verwerking van 

hun persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunnen ze een klacht indienen bij de CNIL. 
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