
 
 

Voorwaarden Getaway Travel  
Reisfoto van de Maand   

 
Deze actie is een initiatief van Getaway Travel, de community van reizigers achter online 
reismagazines Amerika.nl - Australie.nl -Nieuw-Zeeland.nl - Indonesie.nl - Zuid-Afrika.nl - Bali.nl - 
ZuidoostAzie.nl - Afrika.nl - Azie.nl - NoordAmerika.nl - MiddenAmerika.nl - ZuidAmerika.nl - 
Oceanie.nl  (Getaway Travel B.V.)  De minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar.  
 
Omschrijving actie 
Deelnemers kunnen iedere maand een of meerdere zelf gemaakte reis foto's uploaden via 
GetawayTravel.nl. Op deze foto('s) kan vervolgens gestemd worden. De 10 foto's met de meeste 
stemmen en twee foto's die Getaway Travel selecteert, worden door een vakjury beoordeeld. De 
winnaar wint de prijs die die maand ter beschikking gesteld wordt c.q. de prijs die binnen de actie 
gecommuniceerd wordt.  
Deelnemers kunnen zich optioneel inschrijven voor nieuwsbrieven van Getaway Travel. (Zie de 
voorwaarden voor inschrijving verderop in deze voorwaarden.)   
Deelnemers kunnen optioneel een vriend,  vriendin of hun netwerk op de hoogte brengen van de 
actie en hun deelnemende foto('s). Dit is niet verplicht.  
Deelnemers kunnen optioneel hun reiservaring delen in de vorm van een review en zo 25 stemmen 
verdienen.  (Dat is erg leuk want hiermee genereer je ook automatisch een donatie aan het goede 
doel Justdiggit. Justdiggit vergroent de aarde en ondersteunt locals in droge gebieden door droge 
grond weer tot leven te wekken.) 
Uit de genomineerden wordt uiterlijk 31 dagen na afloop van de actieperiode van een bepaalde 
bestemming een winnaar bepaald en deze wordt bekendgemaakt in de nieuwsbrieven van Getaway 
Travel.  
 
Looptijd actie 
 Iedere fotowedstrijd heeft een looptijd van een maand. De looptijd kan tussentijds verlengd of 
verkort worden.  
 
De prijsvoorwaarden  
De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten, een andere 
bestemming of voor prijzen met een gelijke/vergelijkbare waarde.  
Als de prijs een reis of vliegticket betreft dient de volledige reisperiode te liggen in een periode die 
Getaway Travel aan de winnaar zal communiceren. De winnaar dient binnen een maand na 
bekendmaking zijn/haar voorkeursdata door te geven.  
Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs, of (als de prijs een reis / ticket is) het 



niet doorgeven van voorkeursdata binnen genoemde termijn, of het niet kunnen reizen binnen de 
genoemde reisperiode, vervalt deze. De winnaar dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een 
reis- en/of annuleringsverzekering.  
 
De geuploade content 
Door deelname geeft de deelnemer toestemming aan Getaway Travel om alle door deelnemer 
geuploade content te publiceren via alle communicatiekanalen van Getaway Travel B.V. en haar 
partners. Daarnaast zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing: 
https://www.getawaytravel.nl/algemene-voorwaarden 
 
Stemmen  
Door een stem uit te brengen verplicht je je te registreren bij Getaway Travel B.V. en ga je er mee 
akkoord dat Getaway Travel B.V je berichten zendt omtrent de actie en haar nieuwsbrieven.  
Iedere vorm van fraude of het vermoeden van fraude in het stemproces resulteert in diskwalificatie 
van betreffende deelnemer. Zie hieronder. 
 
Fraude 
Getaway Travel B.V. heeft het eenzijdige recht foto's, deelnemers of enige vorm van geuploade 
content te verwijderen indien Getaway Travel B.V. vermoedt dat er op oneigenlijke wijze stemmen 
gegenereerd worden. Getaway Travel B.V. is geenszins verplicht enige uitleg te verschaffen over 
mogelijke diskwalificatie hoewel we dat zeer waarschijnlijk wel zullen doen want we vinden vals 
spelen echt helemaal niet cool:).  
 
Aansprakelijkheid  
Door akkoord te gaan met de voorwaarden ga je er mee akkoord dat Getaway Travel B.V. en hun 
partners en leveranciers op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade in 
welke vorm dan ook die ontstaat door het meedoen aan het deze actie dan wel door het reizen na 
het winnen van de prijs.  
Getaway Travel B.V. sluit nadrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade 
die enig (rechts)persoon of entiteit lijdt ten gevolge van een handeling of nalaten van Getaway Travel 
B.V. en/of haar medewerkers en/of haar partners. 
Voorts sluit Getaway Travel B.V. iedere aansprakelijkheid uit voor de inhoud van op haar website(s) 
gepubliceerde informatie en/of informatie die Getaway Travel B.V. via e-mail of enig ander medium 
verstrekt. 
 
Prijswinnaar gegevens 
De naam en foto's van de winnaar en van de genomineerden worden gepubliceerd  via alle 
communicatiekanalen van Getaway Travel B.V. Het betreft communicatiekanalen als Facebook, 
Instagram, Twitter, de nieuwsbrieven van Getaway Travel B.V., de websites van Getaway Travel B.V. 
en overige media die Getaway Travel B.V. Runnen, inzetten of gebruiken.  
 
Algemeen  
Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend; door deelname aan de actie verklaart 
de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden. Getaway Travel B.V. is te allen tijde 
gerechtigd de voorwaarden eenzijdig aan te passen. 
 
Voorwaarden inschrijven nieuwsbrief / nieuwsbrieven Getaway Travel 
Door je inschrijving voor een of meerdere van de nieuwsbrieven van Getaway Travel B.V.  geef je 
expliciet toestemming dat Getaway Travel B.V. je vanuit een of meerdere van haar websites een 
nieuwsbrief zendt met highlights, mooie foto’s, kwalitatieve teksten, leuke acties en/of 
aanbiedingen. Ook geef je toestemming dat we je algemene updates van Getaway Travel sturen. 
 



Nieuwsbrief Afrika.nl | Azie.nl | NoordAmerika.nl | MiddenAmerika.nl | ZuidAmerika.nl | Oceanie.nl 
Door je inschrijving geef je toestemming dat Getaway Travel je iedere week afwisselend vanuit 
Afrika.nl | Azie.nl | NoordAmerika.nl | MiddenAmerika.nl | ZuidAmerika.nl | Oceanie.nl en/of vanuit 
Getaway Travel nieuwsbrieven zendt. Ook geef je toestemming dat Getaway Travel B.V. je maximaal 
3x per maand presentaties zendt van relevante partners met daarin algemene introducties van 
partners van Getaway Travel B.V., voorbeeldreizen, aanbiedingen en/of acties.  
 
Nieuwsbrief Amerika.nl | Australie.nl | Nieuw-Zeeland.nl |Indonesie.nl |Zuid-Afrika.nl| Bali.nl | 
ZuidoostAzie.nl 
Door je inschrijving voor een of meerdere nieuwsbrieven van bovenstaande websites geef je 
toestemming dat Getaway Travel B.V. je per website maximaal 1x per week vanuit betreffende 
website(s) en/of vanuit Getaway Travel B.V. nieuwsbrieven zendt. Als je je dus bijvoorbeeld alleen 
inschrijft voor de Amerika.nl nieuwsbrief ontvang je alleen de Amerika.nl nieuwsbrief.  
Ook geef je toestemming dat Getaway Travel B.V. je maximaal 3x per maand presentaties zendt van 
relevante partners met daarin algemene introducties van partners van Getaway Travel B.V., 
voorbeeldreizen, aanbiedingen en/of acties. 
 
Vastleggen en verwerking van gegevens  
De door jou verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Getaway Travel B.V. te 
vallen. Je ongeanonimiseerde gegevens worden niet aan andere bedrijven en instellingen verkocht. 
Wij gebruiken je gegevens voor het verlenen van service, om zo relevant mogelijke informatie aan te 
bieden en om je te berichten over speciale acties van onze sponsoren en partners. Hierbij proberen 
wij rekening te houden met je voorkeuren. Ook gebruiken we je gegevens om je via derde partijen 
relevante reclame uitingen te presenteren. 
 
Door je inschrijving voor een of meerdere van de nieuwsbrieven van Getaway Travel B.V.  geef je 
expliciet toestemming dat Getaway Travel B.V. de verstrekte gegevens in geanonimiseerde vorm kan 
verstrekken aan derden die overeenkomsten ter zake van het gebruikmaken van deze gegevens, al 
dan niet tegen enige tegenprestatie, met Getaway Travel B.V. gesloten hebben of zullen sluiten.  
 
Als je geen prijs (meer) stelt op de nieuwsbrief of informatie over producten en diensten van  
Getaway Travel B.V. en hun partners kun je je afmelden op de wijze als aangegeven in de ontvangen 
nieuwsbrief/e-mail.  
 
Getaway Travel B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het 
privacystatement. Check daarom deze voorwaarden en onze privacy policy voor een update van ons 
privacybeleid.  
 
Vastleggen en verwerking van gegevens  
De door jou verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Getaway Travel B.V. te 
vallen. Je gegevens worden niet aan andere bedrijven en instellingen verkocht. Wij gebruiken je 
gegevens voor het verlenen van service, om zo relevant mogelijke informatie aan te bieden en om je 
te berichten over speciale acties van onze sponsoren. Hierbij proberen wij rekening te houden met je 
voorkeuren.  
 
Privacy Policy  
Getaway Travel B.V. hanteert een privacy policy die je op onze websites terug kunt vinden en 
behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom 
regelmatig onze privacy policy voor een update van ons privacybeleid.  
 



Vragen?  

Indien je een vraag hebt stuur deze dan alsjeblieft naar contact@getaway.nl. 

 

Tot slot 

Super als je meedoet; je inspireert hiermee je medereizigers en ondersteunt een groenere aarde! 

mailto:contact@getaway.nl

