
Algemene voorwaarden van Beusichem Makelaars 50 jaar actie: 
 
1. 
Deze voorwaarden zijn opgesteld in het kader van het ‘50-jarig bestaan’ van Van Beusichem 
Makelaars te Tiel (hierna te noemen: “de actie”); 
 
2. 
De actie wordt georganiseerd door van Beusichem Makelaars, gevestigd te Dorpsstraat 1, 4003 EA 
te Tiel; 
 
3.  
Inhoud van de actie: zet u uw woning bij ons in de zomermaanden in de verkoop? Dan maakt u kans 
op een verzorgde VIP-ballonvaart voor twee personen; 
 
4. 
Alle opdrachtgevers die in de actieperiode van 01-04-2018 tot en met 30-09-2018 aan van 
Beusichem makelaars een verkoopopdracht geven (middels een ondertekende opdracht tot 
dienstverlening in voornoemde periode) dingen automatisch mee naar de prijs; 
 
5. 
Mocht u de verkoopopdracht (aangegaan in de actieperiode) opschorten of intrekken dan maakt u 
geen kans meer op de prijs; 
 
6. 
De winnaar krijgt automatisch bericht. De ballonvaart wordt in overleg gepland en vind plaats in 
omgeving Tiel, op vrijdag 12 oktober 2018. De gehele ervaring zal circa 5 uren in beslag nemen; 
 
7. 
De uitslag wordt willekeurig bekend gemaakt en is op onpartijdige wijze. Over de uitslag kan niet 
worden gecorrespondeerd; 
 
8. 
Van Beusichem Makelaars behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te 
wijzigen; 
 
9.  
De Ballonvaart is op eigen risico, kan niet worden ingewisseld voor geld en is niet overdraagbaar; 
 
10. 
Door deel te nemen aan deze actie, verklaart de deelnemer te hebben kennisgenomen van deze 
actievoorwaarden en hiermee in te stemmen.  
 
OVERIGE BEPALINGEN: 
Ondanks de grootst mogelijke zorg die van Beusichem Makelaars aan het beheer van de website en 
de organisatie van de campagne besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of 
onjuist is. Druk- of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door van Beusichem Makelaars 
openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen van Beusichem Makelaars niet 



worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor van Beusichem 
Makelaars in het leven roepen. 


