
 

 
 
 

 
Profiteer van 96 uur lang exclusieve toegang tot onze Black Friday korting!  
 

Actievoorwaarden Black Friday 
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Black Friday 2021" van Prijsvrij.nl en 

Prijsvrij.be, gevestigd aan Burgemeester Loeffplein 5, 5211 RX ‘s-Hertogenbosch.   
• Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer kennis genomen te hebben van en 

in te stemmen met deze actievoorwaarden.   
• Hoe doe je mee?   

 Schrijf je in voor de Black Friday actie van Prijsvrij Vakanties via de speciale actiepagina   
 Na aanmelding ontvang je automatisch een kortingscode t.w.v. € 50,- die te gebruiken is 

van Black Friday 26 november 2021 t/m Cyber Monday 29 november 2021.   
 

• De kortingscode kan gebruikt worden om een vakantie te boeken op de website van Prijsvrij.nl 
of Prijsvrij.be bij boekingsstap 2: Verzekeringen & Extra’s.   

• De kortingscode is geldig:   
 op alle vliegvakanties m.u.v. vakanties met touroperator Alltours en Alltours X.    
 op vakanties in de periode 1 december 2021 t/m 1 oktober 2022   
 op vakanties met een minimaal bedrag van € 500   

 
• De kortingscode geldt niet op extra´s zoals verzekeringen, autohuur, parkeren, 

servicepakketten en eventuele overige services.   
• De kortingscode kan niet worden gebruikt voor of in mindering worden gebracht op reeds 

gemaakte boekingen en zal nimmer worden uitgekeerd als geldbedrag.    
• De kortingscode is éénmalig te gebruiken.   
• Bij annulering van de reis heeft de codehouder geen recht op restitutie van € 50 contant.   
• De verzamelde e-mailadressen worden alleen door Prijsvrij Vakanties gebruikt om e-mail 

nieuwsbrieven te versturen en om de deelnemers te contacteren over deze actie en over 
toekomstige acties en aanbiedingen. Ze worden verder niet verstrekt aan partners of derden.   

• Eventuele vragen of opmerkingen over de actie of de actievoorwaarden kunnen worden gesteld 
via: 085 2085 551 (lokaal tarief).   

• Prijsvrij Vakanties behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van 
redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, actieperiode en voorwaarden te 
wijzigen.   

• In een situatie waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist Prijsvrij Vakanties.  
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