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I. Informatie over de actie en de algemene regels  

Deze algemene voorwaarden (‘’Algemene Voorwaarden’’) zijn van toepassing op de actie ‘’win de 

Bosatlas van de Wadden’’ (de “actie”) die wordt georganiseerd door Visit Wadden te Leeuwarden via 

de kanalen behorende bij visitwadden.nl. De actie start op 25-04- 2022 08:00 CET en eindigt op 17-

05-2022 23:59 CET (de ‘’actieperiode’’). De actie is toegankelijk via de nieuwsbrief en de website van 

visitwadden.nl  

II. Deelname aan de Actie  

Een ‘’Deelnemer’’ is als volgt gedefinieerd: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder op het 

moment van uitvoering van de prijs. Deelname aan deze actie is vrijwillig en kosteloos. Alleen een 

deelnemer die alle gegevens op het actieformulier op de website visitwadden.nl heeft ingevuld 

maakt kans op een Prijs. Het is niet mogelijk om gedurende de actieperiode meerdere malen deel te 

nemen aan de actie. Visit Wadden behoudt zich het recht om deelnames die haar fraudeleus 

voorkomen uit te sluiten.  

III. Informatie over de Prijs  

Er wordt één winnaar getrokken. Over de prijs wordt contact opgenomen met de winnaar op het 

door de winnaar opgegeven e-mailadres. Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. De 

trekking van de winnaar geschiedt via een random number generator. De winnaar stemt er bij het 

aanvaarden van de prijs in toe dat aanvaarding geheel voor zijn/haar eigen risico en verantwoording 

is. Visit Wadden is gerechtigd schriftelijke verificatie van de woonplaats en de leeftijd van de 

eventuele winnaars te eisen voordat de prijs wordt toegekend. Visit Wadden is gerechtigd 

inzendingen die niet voldoen aan deze Algemene Voorwaarden uit te sluiten van deelname. Visit 

Wadden is niet verantwoordelijk voor problemen met netwerken, computer hardware of – software 

of uitval van enigerlei aard waardoor deelname beperkt of vertraagd wordt of informatie verloren 

raakt. Alle beslissingen die door Visit Wadden worden genomen met betrekking tot deze Actie zijn 

definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.  

IV. Persoonsgegevens  

Alle persoonsgegevens die door middel van deze actie worden verkregen zullen vertrouwelijk door 

Visit Wadden en/of door haar onderaannemers worden behandeld in overeenstemming met de 

Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Visit Wadden en/of haar onderaannemers zullen 

de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere commerciële doeleinden of verkopen aan een 

derde partij. Deelnemers stemmen er mee in om maximaal 3 berichten te ontvangen naar aanleiding 

van deze Actie en de uitkomst van de trekking. Visit Wadden’s privacy is hier te vinden en is van 

toepassing op de bewerking van persoonsgegevens.  

 



V. Vragen  

Vragen of opmerkingen of eventuele klachten over deze actie kunnen worden gestuurd naar de 

info@visitwadden.nl.  

VI. Slotbepalingen  

Visit Wadden behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden, de Prijzen, de definities of 

andere informatie aan te passen of de Actie te annuleren, zulks op enigerlei moment tijdens de Actie 

en zonder daarbij enige vorm van aankondiging in acht te hoeven nemen. De Nederlandse 

Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing is van toepassing op de Actie. Op de 

Actie en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
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