
 

 

Actievoorwaarden fotowedstrijd lespakket ‘Buiten in Nederland’  
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie bij het lespakket ‘Leer het van de boswachter, 
behorend bij de campagne ‘ Buiten in Nederland’. De winactie wordt georganiseerd door Stichting 
NatuurWijs in samenwerking met Staatsbosbeheer en PLUS supermarkten, hierna te noemen 
‘organisatoren’. 
 
 Algemeen 

• De wedstrijd loopt van 3 september 2020 tot en met 31 oktober 2020. 
• Door deelname aan deze wedstrijd gaat men akkoord met de actievoorwaarden. 
• Deelname aan deze actie staat open voor alle schoolklassen (basisonderwijs en speciaal 

basisonderwijs) die één of meerdere lessen van het lespakket ‘Buiten in Nederland’ hebben 
uitgevoerd. 

Deelname 
• Maak met je juf of meester een leuke foto van je klas met het resultaat van één van de doe-

opdrachten. 
• Vraag aan je juf of meester de foto in te sturen via info@natuurwijs.nl. Vermeld hierbij duidelijk 

naam van de juf/meester, jullie groep, de naam van jullie school en de plaatsnaam.  
• Stuur de foto in voor 31 oktober 2020. 

 
Voorwaarden 

• LET OP: Elke persoon op de foto heeft portretrecht. De inzender verklaart eigenaar te zijn van de 
foto en heeft toestemming van de geportretteerden om de foto in te sturen. Voor kinderen onder de 
16 jaar is hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de ouders/voogd nodig. De organisatoren zijn op 
geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de 
ingestuurde foto(‘s).  

• De deelnemer geeft de organisatoren d.m.v. inzenden toestemming om de foto(’s) (online) te 
publiceren. 

• Door inzending geeft de deelnemer organisatoren het niet-exclusieve recht en onbeperkte recht om 
het fotomateriaal te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren binnen het netwerk van de 
organisatoren zowel online als print waaronder via www.natuurwijs.nl, inclusief naamsvermelding 
van de groep. 

  
Privacy 

 Deelnemer geeft organisatoren door inzending toestemming voor de verwerking van de ingezonden 
foto. 

 Om deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken en contact te kunnen opnemen in verband met de 
prijsuitreiking, hebben organisatoren van de deelnemer ook het e-mailadres nodig. Organisatoren 
zullen alleen de persoonsgegevens van de winnaars van de wedstrijd met derden delen als dit 
noodzakelijk is om de gewonnen prijs in orde te maken. 

 Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de wedstrijd, tenzij de 
deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens voor andere doeleinden 
te gebruiken. 

 Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde door de deelnemer worden 
ingetrokken.  

 organisatoren zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het 
verwezenlijken van het doeleinde waarvoor de informatie is verkregen. 

 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde 
persoonsgegevens.  

 
Winnaars 

• Uit alle ingezonden foto’s selecteert een jury bestaande uit vertegenwoordigers van Stichting 
NatuurWijs, Staatsbosbeheer en PLUS supermarkten de 3 winnende schoolklassen. Ze kijken hierbij 
natuurlijk naar het resultaat, maar letten ook op creativiteit en enthousiasme van de groep. 

• De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mail adres. 
• Prijzenpakket bestaat uit: 

3 x  Bosuitje voor een hele klas. Dit is een op maat gemaakt uitje in de natuur, onder begeleiding 
van een professionele NatuurWijzer. 

• De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. 
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 
 

mailto:info@natuurwijs.nl


 

 

 
Aansprakelijkheid 

• Organisatoren en/of door Organisatoren ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet 
aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Wedstrijd, noch voor 
welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van 
deze wedstrijd tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, 
waarvoor Organisatoren en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is. 

• Organisatoren zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte 
prijzen. Organisatoren verlenen geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte prijzen. 

 
 
Slotbepalingen 

 Deelnemers die naar het redelijk oordeel van Organisatoren misbruik maken van de wedstrijd 
kunnen van deelname worden uitgesloten. 

 Organisatoren behouden zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Wedstrijd 
stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beëindiging kan er door de deelnemer geen 
aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt. 

 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 
Organisatoren waar deelnemer zich aan dient te houden. 

 Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 

 Op de wedstrijd is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de 
actievoorwaarden of de Wedstrijd dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden 
Nederland. 

 
Contact 
Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen kunnen schriftelijk gesteld worden via info@natuurwijs.nl  
 

mailto:info@natuurwijs.nl

