Actievoorwaarden ANWB en Quick Parking
Donderdag 1 juli 2021 t/m zaterdag 31 december 2022
Deze actievoorwaarden zijn geldig tijdens de actie ‘Quick Parking actie’ (hierna te noemen: “de
Actie”) wordt aangeboden door ANWB B.V. (hierna te noemen: “ANWB”) en Quick Parking (hierna te
noemen: “Quick Parking”).
Actie
•
•
•
•

•
•
•
•

ANWB-leden kunnen vanaf 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022 (hierna te noemen: de
“Actieperiode”) een reservering maken met korting bij Quick Parking.
Er geldt een korting van 15% voor ANWB-leden.
Reserveringen worden gemaakt via anwb.nl/ledenvoordeel/quick-parking (hierna te noemen: de
“Actiewebsite”).
Door in te loggen op de Actiewebsite hebben ANWB-leden recht op 15% korting bij een reservering
voor een parkeerplaats tot en met 31 december 2021. De parkeerperiode vindt plaats in 2022 tot en
met uiterlijk 31 december 2022.
Door gebruik te maken van de Actie komt er een overeenkomst tot stand tussen de deelnemer en
Quick Parking.
De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of cadeaukaarten en is niet
inwisselbaar voor contant geld of een andere waarde compensatie.
Reserveren is verplicht.
De volgende vestigingen van Quick Parking nemen deel aan de Actie: Schiphol Airport, Eindhoven
Airport, Rotterdam The Hague Airport en Brussel Zaventem Airport.

Spelregels
•

•

•

•
•
•

•

Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is moet hij/zij toestemming hebben gekregen van zijn/haar
ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te doen aan de Actie. Door deelname aan de Actie verklaart de
deelnemer daaraan te hebben voldaan.
ANWB en Quick Parking behouden zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te
schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemer en zonder op enige
wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn tegenover de deelnemer. ANWB en Quick Parking
streven er naar om in geval van wijziging, opschorting of beëindiging van de Actie dit zo spoedig
mogelijk te communiceren via de Actiewebsite.
Deelnemers die misbruik maken van de Actie kunnen van deelname aan de Actie worden uitgesloten.
Mocht er door/in verband met dit misbruik schade zijn ontstaan voor en/of kosten zijn gemaakt door
ANWB en/of Quick Parking, dan is de misbruik makende deelnemer daarvoor aansprakelijk.
ANWB en Quick Parking behouden zich het recht voor aangifte te doen van de onder punt 11
genoemde misbruik.
In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door
ANWB en/of Quick Parking.
ANWB en Quick Parking zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit,
of samenhangt met (deelname aan) de Actie en de Actiewebsite, tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld aan de zijde van ANWB en/of Quick Parking.
Deelname aan de Actie is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

Tot slot
•
•
•

Op de Actie is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen met betrekking tot de Actie en/of deze actievoorwaarden dienen te worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.
Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

•
•
•

In geval u een vraag, opmerking of klacht heeft over de Actie, kunt u contact opnemen met Quick
Parking via het telefoonnummer 020-7179700.
Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovengenoemde
actievoorwaarden.
De bovengenoemde actievoorwaarden zijn tevens terug te vinden op de Actiewebsite.

Den Haag, 19 oktober 2021

