BIEBER-FAN SCHENKT € 3.030 AAN SERIOUS REQUEST EN VLIEGT NAAR MIAMI VOOR NEW YEARS
EVE PARTY MET JUSTIN BIEBER

Amsterdam, 22 december 2016 – Adam Postema uit Nietap vliegt naar Miami om Oud & Nieuw te
vieren met Justin Bieber. Deze echte ‘belieber’ had € 3.030 over voor de exclusieve deal die de
veilingsite VakantieVeilingen deze week online zette voor Serious Request. VakantieVeilingen deed
daar zelf nog een bedrag bovenop. Het totaalbedrag van € 5.000 werd op ludieke wijze bij het Glazen
Huis afgegeven. De winnaar én een Justin Bieber look-a-like schonken het bedrag samen aan het
goede doel.

VakantieVeilingen wil 2016 goed afsluiten en zette daarom deze week de ultieme VIP-veiling voor
Serious Request online. Fans van Justin Bieber én heel veel anderen met het hart op de goede plek
konden 3 dagen lang bieden op het hotste Oud & Nieuw-feestje van het jaar. De vlucht naar Miami
was inclusief, net als 3 overnachtingen in het exclusieve Fontainebleau Resort, een optreden van de
ster zelf, een afterparty met bekende DJ Skrillex en veel meer extra’s. “Op VakantieVeilingen kun je
het hele jaar door terecht voor duizenden verschillende veilingen. Hartstikke leuk, een cadeau voor
jezelf, maar in de ‘geefmaand’ december dragen wij ook zelf graag ons steentje bij,” geeft Fabian
Spaargaren van VakantieVeilingen aan.
De hoogste bieder kan zijn geluk niet op. Niet alleen hij en zijn vrouw zijn enorme muziekliefhebbers
en Bieber-fans, maar ook hun 17-jarige dochter bezocht dit jaar al twee keer een concert van Justin.
Helaas betrof het slechts een 2-persoonsarrangement. “Onze 17-jarige dochter vond het natuurlijk
jammer, maar dat trekt nog wel bij als ze zich realiseert dat ze tijdens Oud & Nieuw het huis voor
zichzelf heeft”, aldus de gelukkige winnaar. De € 5.000 voor 3FM Serious Request komt dit jaar ten
goede aan slachtoffers van longontsteking in ontwikkelingslanden.
Was het ‘m wel of niet, Justin Bieber? Je kunt het filmpje nu bekijken op de website van
VakantieVeilingen daar zie je hoe VakantieVeilingen Breda op z’n kop zette en hoe de cheque
uiteindelijk samen met de winnaar werd aangeboden bij het Glazen Huis.

