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Actievoorwaarden  
“Hihahut mini-vakantie-actie” 
 
De Hihahut mini-vakantie-actie is een actie met een looptijd van vijf weken. De actie 
loopt van 21 mei t/m 30 juni 2019. Alleen mensen die klant zijn bij Peaks kunnen 
meedoen aan de actie. Als je nog geen klant bent bij Peaks, kan je eenvoudig klant 
worden en daarna met de actie meedoen. 
 

Wat moet je doen om kans te maken op een Hihahut 
mini-vakantie voor 2 personen? 
Je kan een van de twee Hihahut mini-vakantie prijzen winnen door mee te doen aan 
de loting door binnen de actieperiode minstens €100 in te leggen in je eigen 
Peaks-potje via iDEAL en daarna je e-mailadres achter te laten op deze pagina. 
 

De kleine lettertjes 
In deze actievoorwaarden wordt verstaan onder:  

A. Aanbieder: Peaks BV* 
B. (*) Dit is een handelsnaam van Peaks, statutair gevestigd te Amsterdam, 

handelsregisternummer 68262620. 
C. Peaker: iedere klant van Peaks (die aan deze actie deelneemt en voldoet aan 

deze actievoorwaarden). 
D. Actievoorwaarden: deze voorwaarden. 
E. Actie: Hihahut mini-vakantie-actie. 
F. Actieperiode: 21 mei 2019 12:00 uur t/m 30 juni 2019 00:00 uur.  
G. Actiewebsite: www.peaks.com/nl/nl/mini-vakantie-winnen .  

 
● Je moet klant zijn van Peaks om mee te kunnen doen aan deze actie. 
● Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Hihahut mini-vakantie-actie. 

De Peaker aanvaardt de toepasselijkheid van de actievoorwaarden en 
verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan. 

● De Hihahut mini-vakantie-actie wordt aangeboden en georganiseerd door 
Peaks en is ter promotie van Hihahut en Peaks. 

● Deelname aan de Hihahut mini-vakantie-actie is enkel mogelijk tijdens de 
actieperiode. 

● Deelname staat open voor alle Peakers in de leeftijd van 18 tot 100 jaar oud. 
● Medewerkers van Peaks en hun directe familieleden zijn uitgesloten van 

deelname aan de Hihahut mini-vakantie-actie. 
● Om kans te kunnen maken op een prijs moet de Peaker het volgende doen: 

Minstens €100 extra inleggen via iDEAL tijdens de actieperiode in je 
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Peaks-potje. En daarna je e-mailadres achterlaten op de websitepagina van 
deze actie. 

● Je deelname wordt ongeldig als je voor 12 juli je extra inleg van minstens €100 
of meer van je Peaks-account haalt. Let op: het is niet verstandig te beleggen 
met geld dat je niet kunt missen. Beleg daarom alleen met geld dat je over 
hebt.  

● Het e-mailadres dat je achterlaat op de websitepagina van deze actie moet 
hetzelfde e-mailadres zijn als waarmee je je Peaks-account hebt aangemaakt. 

● Iedere Peaker mag maar één keer deelnemen aan de Hihahut 
mini-vakantie-actie. 

● Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
● Het prijzenpakket bestaat uit: een mini-vakantie in een Hihahut voor twee 

personen, met ontbijt en diner. 
● Indien een prijs onverwachts niet (meer) beschikbaar is, zal Peaks naar eigen 

inzicht deze prijs mogen vervangen door een andere prijs van gelijke waarde 
of gelijke strekking.  

● De winnaar wordt als volgt bepaald: via een anonieme loting. 
● De winnaar krijgt persoonlijk bericht binnen 2 weken na het einde van de 

actieperiode. Peakers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen geen 
bericht. 

● Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs, al dan 
niet met een vergelijkbare waarde. 

● Over de uitslag, de opzet van deze actie of de vervanging van niet 
beschikbare prijzen door andere prijzen wordt niet gecorrespondeerd. 

● Als er kansspelbelasting betaald moet worden, betaalt Peaks deze. 
● Door deelname aan de Hihahut mini-vakantie-actie accepteert de Peaker dat 

persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van deze actie 
worden gebruikt door Peaks. Peaks behandelt de gegevens vertrouwelijk en 
stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het 
uitvoeren van de Hihahut mini-vakantie-actie. 

● Peaks kan de winnaar vragen belangeloos mee te werken aan een eventuele 
publiciteitscampagne van Peaks inzake de Hihahut mini-vakantie-actie. 

● Klachten over deze Hihahut mini-vakantie-actie kunnen via e-mail gestuurd 
worden naar klantenservice@peaks.nl onder vermelding van ‘klacht actie 
Hihahut mini-vakantie-actie’. Peaks zal zo snel mogelijk reageren op de klacht. 

● In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist Peaks. 
● Peaks is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het 

handelen of nalaten van derde partijen. 
● De Peaks handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele 

kansspelen. 
● Op deze Hihahut mini-vakantie-actie is Nederlands recht van toepassing. 


