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Actievoorwaarden – Winactie KWT lodge 2022 

Na het succes van vorig jaar organiseert Fenix Outdoor Benelux B.V. dit jaar opnieuw een Hanwag event. Daarbij geeft 
Fenix Outdoor Benelux B.V. tickets weg voor een 5-daags verblijf in de KWT lodge, te Kleinwalsertal. 

Het ticket geeft recht op een shared room, voor 2 personen in de vooraf geselecteerde periode:  
Groep 1 verblijft van 25 september tot 29 september ‘22 
Groep 2  verblijft van 29 september tot 3 oktober ’22 
Groep 3 verblijft van 3 oktober  tot 7 oktober ’22  
Groep 4  verblijft van 7 oktober tot 11 oktober ‘22 

• Een 5-daags verblijf, 4 nachten in een shared room van KWT lodge.
Adres: Baad 18, 6993 Mittelberg, Österreich https://www.kleinwalsertallodge.com/nl

• Inclusief logies en ontbijt. Lunch, diner en drank zijn niet inbegrepen.
• Inclusief bergbahn tickets voor 2 personen, geldig gedurende het verblijf.
• Vervoer van en naar de bestemming is op eigen gelegenheid. Naast de auto is de lodge ook bereikbaar met het

openbaar vervoer (tot Oberstdorf met de trein en daarna is er een busverbinding).
• Huisdieren zijn niet toegestaan.
• Een reis- en annuleringsverzekering is niet inbegrepen. Eventuele ontstane schade door verlies- en/of diefstal 

tijdens het verblijf zijn voor eigen risico.
• Een ongevallenverzekering is niet inbegrepen. Fenix Outdoor Benelux B.V. is niet aansprakelijk voor letstel 

ontstaan tijdens het verblijf, de heen- en/of terugreis.
• De datum van het event evenals de groepsindeling staat vast en kan niet worden omgeboekt. I.v.m. de 

COVID-19 geldende regels of andere onvoorziene omstandigheden, kan Fenix Outdoor Benelux B.V. besluiten het 
event te verplaatsen of in een aangepaste vorm door te laten gaan.

• Voor elke groep (max. 20 personen) volgt een programma incl. Hanwag clinic en een tour met een
lokale berggids.

• Deelname aan geplande activiteiten is vrijwillig, zonder verplichting.
• De deelnemer gaat akkoord met het maken en gebruiken van foto’s die tijdens de trip worden gemaakt. Fenix

Outdoor Benelux B.V. gebruikt dit materiaal op social media en voor andere promotie doeleinden.
• Het ticket is niet inwisselbaar voor geld of tegoed.
• Deze winactie is uitsluitend geldig via deelnemende Hanwag retailers binnen de Benelux.*
• De deelnemer heeft Hanwag schoenen gekocht bij een deelnemende Hanwag retailer in de actieperiode 1 april

t/m 15 juli 2022. Aanmelden voor de winactie kan van 1 april  t/m 15 juli 2022 via de Hanwag Kleinwalsertal 
actiepagina.

• De deelnemer gaat akkoord met deze actievoorwaarden en schrijft zich vrijblijvend in voor de nieuwsbrief van
Hanwag (Fenix Outdoor Benelux B.V.).

• Per aankoop (met uniek bonnummer) kan de deelnemer zich eenmalig aanmelden. Let op: een aankoopbewijs 
dient aanwezig te zijn.

• Uitsluitend compleet ingevulde formulieren maken kans op een ticket.
• De betreffende winnaars worden eind juli ’22 op de hoogte gebracht.
• Gegevens van de deelnemer worden door de betreffende deelnemende retailer en Fenix Outdoor Benelux

B.V. gebruikt voor de winactie en de daaraan gekoppelde activiteiten en niet verstrekt aan derden.

*Lijst deelnemende Hanwag retailers Benelux > https://www.hanwag.nl/storelocator 


