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Algemene voorwaarden van de nazomercampagne 2020   
 

1. Deze actie is onder voorbehoud van coronamaatregelen.  

2. Toerisme Limburg initieert en promoot deze actie en treedt in geen geval op als 

reisorganisator of als aanbieder van logies. Boekingen en reserveringen onder deze actie 

geschieden rechtstreeks bij de deelnemende partners (https://www.visitlimburg.be/nl/xl). 

3. Deze actie geldt van 18/9/2020 t.e.m. 28/9/2020 en zolang de voorraad strekt.  De 

deelnemende partners kunnen deze periode verlengen met bijkomend 14 dagen: van 

1/09/2020 t.e.m. 17/09/2020 of van 28/9/2020 t.e.m. 12/10/ 2020: kijk bij de deelnemende 

partner van uw keuze. 

4. De op bovenvermelde webpagina aangegeven beschikbaarheden zijn louter indicatief en 

dienen bij de deelnemende partner te worden opgevraagd en bevestigd.  Toerisme Limburg 

kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet-correct opgeven van de 

beschikbaarheden op bovenvermelde webpagina.  

5. Ver eldi ge  e  door er ijzi ge  op de pagi a s a  de deel e e de partners, alsook 

a dere geli kte pagi a s, et i egrip van hun inhoud, vallen buiten de 

verantwoordelijkheid van Toerisme Limburg. 

6. Toerisme Limburg neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de invulling of uitvoering 

van boekingen en reserveringen en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de 

uitvoering van de diensten die in het kader van deze actie door de deelnemende partners 

gebeurt.  

7. De voorwaarden waaronder men van deze actie kan genieten worden bepaald door de 

deelnemende partners en kunnen verschillen van partner tot partner.  Er dient alleszins 1 of 

meerdere nachten geboekt worden om te kunnen genieten van de +1 actie. Deelnemende 

erhuurders a  aka tiehuize  zij  gere htigd de +1  o  te zette  i  ee  korti g.  
Afwijkende acties, zoals bijvoorbeeld 5+2, zijn mogelijk voor deelnemende vakantieparken. 

De promotie sterkt zich niet uit tot andere diensten dan de prijs van de overnachting. 
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