
Algemene Voorwaarden 
Cashback Promotie Vakantiehuizen 

1. De Cashback Promotie Vakantiehuizen geldt voor reservatie van een vakantiehuis, 
appartement of chalet via onze Partner Interhome. 

2. De Cashback Promotie Vakantiehuizen is van toepassing op elke reservatie van een 
vakantiehuis, appartement of chalet gemaatkt voor 31/03/2021. 

3. Het Cashback bedrag bedraagt €35,- per reservatie. 1 Cahback korting per reservatie. 
4. Na het maken van een reservatie ontvangt u een reservatienummer. Om recht te 

hebben op uw Cashback korting dient u een mail te zenden naar onze reisagenten via 
info@feriados.be met vermelding van dit reservatienummer. 

5. Na goedkeuring van uw aanvraag zal het cashback-bedrag binnen 30 kalenderdagen via 
directe bankoverschrijving op de door u genoemde rekening worden betaald. Betalingen 
zullen enkel worden overgemaakt op de rekening van de persoon of de onderneming 
die de reservatie heeft gemaakt en die als zodanig wordt vernoemd in het 
reservatieformulier. 

6. Bij annulatie van uw reservatie (om welke reden ook) dient u de cashback korting 
integraal terug te storten.  

7. Opgelet momenteel kan u uw boeking tot 31 dagen voor aanvang kosteloos wijzigen of 
annuleren! Dit is geldig voor nieuwe boekingen die worden gemaakt tussen 01.01.2021 
en 31.03.2021 met een aanvang tussen 01.01.2021 en 31.10.2021.  

8. Na 31/03/2021 kan u geen Cashback aanvraag meer indienen, dus ook voor 
reseveringen die u maakte tijdens de geldigheid van deze actie. 

9. Feriados behoudt zich het recht voor om frauduleuze, onvolledige, gemodificeerde of 
onleesbare cashback aanvragen te verwerpen. De beslissing tot het afwijzen van een 
aanvraag kan niet worden herroepen. 

10. Wanneer klanten een ongeldige cashback aanvraag hebben ingediend, worden zij 
hiervan per e-mail op de hoogte gebracht en krijgen zij de mogelijkheid om eventuele 
weglatingen of fouten te corrigeren binnen 7 kalenderdagen. 

11. Feriados behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande 
kennisgeving de algemene voorwaarden tijdens de actieperiode te wijzigen. Betalingen 
van geldige aanvragen die op het moment van een annulering reeds zijn ingediend 
zullen echter worden gehonoreerd. 

12. Deze promotie en promotievoorwaarden worden door de wetten van België beheerst. 
Iedere partij aanvaardt onherroepelijk zich aan de exclusieve jurisdictie van de 
gerechtshoven van België te onderwerpen in verband met claims die voortvloeien uit of 
die verband houden met deze promotie en promotievoorwaarden. 

13. Adres van Feriados: Koning Albertlaan 15, 9840 De Pinte.	


