
Voorwaarden Nacht van Sawadee – 24 mei 2019 

 

Algemeen / boekingen 

 Alle Nacht van Sawadee acties zijn uitsluitend van toepassing op boekingen gemaakt 

op 24 mei 2019 via onze website http://www.sawadee.nl of 

http://www.sawadeereizen.be, per telefoon (020-4202220), persoonlijk op ons 

kantoor of via een van onze distributiepartners. 

 Als je op 24 mei 2018 (tussen 12:00 en 24:00 uur) een reis boekt krijg je een Nacht 

van Sawadee-actiepakket. 

o Bij boeking van een niet uitgelichte bestemming / categorie geldt:  
 Reisgids (in de vorm van bol.com cadeaubon) 

 50 euro aanbetalen 

 Standaard CO2 compensatie van de reis 
o Bij boeking van een uitgelichte bestemming (zie pag.3) / categorie geldt: 

 Reisgids (in de vorm van bol.com cadeaubon) 

 50 euro aanbetalen 

 Standaard CO2 compensatie van de reis 

 Bon voor Albelli fotoboek t.w.v. € 25 

 Neem je tijdens de Nacht van Sawadee een optie op een reis en zet je de optie 

uiterlijk vrijdag 31 mei 2019 om in een boeking, dan ontvang je ook het actiepakket 

afhankelijk van de geboekte reis (wel of niet uitgelichte reis). 

 Wanneer op een bestemming meerdere pakketten van toepassing zijn, ontvang je 1 

pakket. 

 Voor de reisgids, aanbetaling en Albelli cadeaubon geldt 1 per boeking. De 

aanbetaling wordt verwerkt op de factuur. De  reisgids en Albelli cadeaubon worden 

in de week van 17 juni toegezonden. 

 De aanbetalingsactie is alleen geldig op vertrekdata die meer dan 8 weken in de 

toekomst liggen. Reizen binnen 8 weken voor vertrek (en eventueel bijgeboekte 

verzekeringen), moeten direct betaald worden. 

 De Nacht van Sawadee acties zijn niet zichtbaar op het online boekingsformulier of in 

de boekingsbevestiging, maar worden verwerkt op de factuur. 

 Eventuele Sawadeals gelden bovenop een actiepakket.  

 De extra’s die je tijdens de Nacht van Sawadee ontvangt zijn niet in te wisselen voor 

een geldelijk bedrag, een excursie etc. 

 Personeel van Sawadee Reizen is uitgesloten van deelname aan de Nacht van 

Sawadee acties. 

 Op alle boekingen zijn de ANVR-consumentenvoorwaarden en de 

annuleringsvoorwaarden van Sawadee zoals op de website omschreven van 

toepassing. 

 

http://www.sawadee.nl/
http://www.sawadeereizen.be/
http://www.sawadee.nl/service/#tab-03


Prijsvragen 

 Op alle prijsvragen (zowel op de Sawadee website als op Sawadee’s Facebook, 

Instagram en Twitter), zijn de voorwaarden in deze paragraaf van toepassing. 

 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste 

contactgegevens aan Sawadee Reizen. 

 De winnaars worden per actie bepaald door Sawadee Reizen. Wanneer meerdere 

antwoorden juist kunnen zijn of een vrij antwoord is gevraagd, wordt een 

willekeurige winnaar getrokken uit alle inzendingen. 

 De winnaars van de acties worden binnen 5 werkdagen per e-mail en op de website 

van Sawadee bekend gemaakt. 

 Winnaars dienen binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht te reageren. Na 14 

dagen vervalt de aanspraak op de gewonnen prijs. 

 Over de bezorging of opname van de prijzen worden na reactie van de winnaar 

nadere afspraken gemaakt. 

 Prijzen gewonnen met de prijsvragen zijn niet overdraagbaar en niet in te wisselen 

voor een geldelijk bedrag of een andere prijs.  



Uitgelichte bestemmingen op 24 mei 2019: 

Bij boeking van een reis binnen onderstaande bestemmingen/thema’s ontvang je naast het 

algemene actiepakket ook een Bon voor Albelli fotoboek t.w.v. € 25. 

 

 Zuid-Afrika 

 Indonesië 

 FIF 

 Thailand 

 Costa Rica 

 Balkan (BAK, ALB, ALH,BUL, MNR) 

 Peru 

 Zijderoute 

 VOR 

 Australië & Nieuw Zeeland 

 Jordanië & Israël 

 Marokko 

 

 


