
 
Voorwaarden voor deelname 

1. Organisator 

De organisator van de wedstrijd is The Brand USA (Brand USA Corporation for Travel Promotion 1725 

Eye Street, NW, Suite 800 Washington, DC 20006 USA, vertegenwoordigd door Lieb Management, 

Toos Blomstraat 10, 2652 GG  Berkel en Rodenrijs) 

 

2. Deelname 

Met het registeren bij het USA Discovery Program ga je akkoord met de volgende algemene 

voorwaarden. Deelname is voorbehouden aan personen van 18 jaar of ouder, woonachtig in 

Nederland en geregistreerd bij het USA Discovery Program. Deelname is gratis. 

 

3. Zo gemakkelijk is het! 

Beantwoord de vragen in de cursus juist en ontvang je badge. Hiermee doe je automatisch mee aan 

de loterij. 

 

4. Uiterste inschrijfdatum / aantal mogelijke inschrijvingen 

De prijsvraag loopt van 08 januari 2019 08.00 uur tot en met 31 maart 2020 20.00 uur. Deelnames 

die te laat worden aangemeld kunnen – ongeacht de reden – helaas niet meer worden 

meegenomen. Per persoon kan slechts eenmaal deelgenomen worden. 

 

5. Winst, gelijkspel en kennisgeving 

Trekking van de winnaars vindt elke maand plaats. Je kunt winnen: een Bol.com gift card ter waarde 

van € 50. De winnaar wordt getrokken door The Brand USA (Brand USA Corporation for Travel 

Promotion 1725 Eye Street, NW, Suite 800 Washington, DC 20006 USA, vertegenwoordigd door Lieb 

Management, Toos Blomstraat 10, 2652 GG  Berkel en Rodenrijs). Bij gelijkspel wordt de winst 

bepaald door loting. De winnaars worden bekend gemaakt via TravEcademy. Als een winnaar niet 

binnen 14 dagen kan worden bereikt of zich niet meldt, komt de prijs te vervallen. 

 

6. Toezending 

Het toezenden van de prijs gebeurt per post. 

 

7. Contante betaling / ruil 

De gewonnen prijs kan niet geruild worden en nog in contanten worden omgezet en overgemaakt. 

 

8. Uitsluiting van deelname 

Deelname via geautomatiseerde procedures, manipulaties of soortgelijke pogingen (ook door 

derden) is niet toegestaan, evenals schending van de deelnamevoorwaarden of een poging hiertoe. 

In bovengenoemde gevallen of bij een vermoeden hiervan houdt de organisator zich het recht voor 

om de betreffende deelnemer uit te sluiten uit de loterij, de eventuele winst in te trekken of terug te 

vorderen. De organisator kan de loterij zonder opgave van redenen onderbreken of beëindigen. 

9. Aansprakelijkheid 
De organisator is niet aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen en/of schade geleden ontstaan 
door storingen in de communicatie wegens stroomuitval, storingen bij mobiele providers, effecten 



 
van kwaadaardige software of andere veroorzaakt door overmacht. In dergelijke gevallen is de 
organisator niet verplicht de door de deelnemer geleden verliezen te vergoeden. 
 
10. Slotbepalingen 
Het Nederlandse recht is van toepassingen met uitzondering van het VN-verkooprecht. Verplichte 
bepalingen van de stat waarin de consument zijn reguleer verblijfplaats heeft blijven onaangetast. 
Mochten individuele bepalingen van deze voorwaarden voor deelname niet effectief zijn of in strijd 
zijn met de wettelijke voorschriften, dan verliezen de voorwaarden hun recht. In deze gevallen zijn 
de wettelijke voorschriften van toepassing. Hetzelfde geldt voor het dichten van een contractkloof. 
Juridische procedures zijn uitgesloten. 
 
 
 


