
Voorwaarden Winactie Reishonger 
 
Inhoud winactie 
Reishonger zet een "Expedia Pioneer Winactie" ("winactie") op door online vanaf dinsdag 12 mei op 
www.reishonger.nl een artikel te plaatsen waarbij Expedia Pioneer Daisy Scholte (zie 
daisypioneer.reis-blogs.nl, "Daisy") aandacht geeft aan ‘hidden gems’ die zij bezocht heeft in 
Nederland ("artikel"). De ‘hidden gem’ is een plaats, plek of activiteit in Nederland die relatief 
onbekend is. In het artikel vraagt Daisy de lezer om suggesties voor ‘hidden gems’ in Nederland die 
Daisy echt nog moet bezoeken.  
 
Lezers kunnen hun 'hidden gem' tip, inclusief een uitleg waarom Daisy deze 'hidden gem' echt nog 
moet bezoeken (de "tip"), onder het artikel plaatsen (één tip per persoon) waarbij Daisy de winnaar 
selecteert op basis van de tip die zij het meest origineel vindt en het beste vindt passen bij haar 
lezerspubliek. De winnaar neemt Daisy een dag mee op pad naar de bestemming van zijn of haar tip 
en laat haar zien waarom dit een plek is waar je geweest moet zijn. De winactie wordt geactiveerd en 
gepromoot via de website www.reishonger.nl. Daarnaast wordt de winactie gecommuniceerd via de 
social media kanalen zoals vermeld onder artikel B.3 van deze voorwaarden. 

 
A. Algemeen 
1. Reishonger, onderdeel van Travelto vof, gevestigd aan de Nassaustraat 70 te Ridderkerk, 

postcode 2983 RJ, KvK-nr 24449253, is de uitgever en promotor van de winactie, waarbij Expedia 
Inc, gevestigd te 333 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004, V.S. ("Expedia") de prijs verzorgt. 

2. De winactie is toegankelijk voor elke persoon van 18 jaar of ouder, die in Nederland woont en die 
in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs. 

3. Deelname aan de winactie is gratis. 

 
B. Gegevens 
1. Om mee te doen aan de winactie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens in te 

voeren voordat je je tip kunt achterlaten (je naam en e-mailadres). Reishonger beheert deze 
persoonlijke gegevens. Je garandeert dat alle door jou verstrekte persoonlijke gegevens correct, 
up-to-date en volledig zijn ingevuld. 

2. Je persoonlijke gegevens worden gedeeld met Expedia en Daisy om contact met je te kunnen 
opnemen indien je bent verkozen tot winnaar van de winactie en je de prijs te kunnen toekennen. 

3. Door deelname aan de winactie ga je ermee akkoord dat je naam, Facebook-afbeelding en je tip 
kan worden geplaatst op de website van Expedia (www.expedia.nl), op de blogs van Reishonger 
(op www.reishonger.nl), Daisy (daisypioneer.reis-blogs.nl), Reis-blogs (reis-blogs.nl) en op de 
social media kanalen van Reishonger, Expedia, Daisy en Reis-blogs. 

 
C. De winactie 
1. De winactie loopt van dinsdag 12 mei 2015 tot en met dinsdag 19 mei 2015 ("actieperiode"). 
2. Gedurende de actieperiode kun je aan de winactie deelnemen door onder het artikel van Daisy 

jouw tip te plaatsen. Er mag één tip per persoon worden geplaatst. Indien jouw tip naar de mening 
van Daisy het meest origineel is en het best past bij haar lezerspubliek, win je een dagje weg met 
Daisy naar de door jou getipte 'hidden gem' locatie in Nederland op een nader in overleg met 
Daisy te bepalen datum in juni 2015 ("prijs").  

3. Bij de prijs zitten de volgende kosten inbegrepen: (i) de kosten voor openbaar vervoer (retour 
woonplaats winnaar naar de door hem of haar getipte 'hidden gem'), (ii) de kosten voor eten en 
drinken gedurende deze dag, en (iii) de kosten voor deelname aan eventuele activiteiten 
gedurende deze dag. Deze kosten worden vergoed door Expedia. 

4. Niet genoemde reis-, parkeer- en overige kosten die verband houden met de prijs, zijn voor eigen 
rekening van de winnaar. 

5. Als winnaar van de winactie ben je ermee akkoord dat je herkenbaar in beeld wordt gebracht ten 
behoeve van een verslag van de dag waarop je met Daisy de winnende 'hidden gem' bezoekt, 
hetgeen zal worden gepubliceerd op de media zoals vermeld onder artikel B.3 van deze 
voorwaarden. 

6. Er is één prijs beschikbaar. 
7. De prijs is niet overdraagbaar en wordt niet in contanten uitgekeerd of omgeruild. 
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D. Toekennen prijs 
1. Uiterlijk op 27 mei wordt door Daisy bepaald welke deelnemer winnaar is van de prijs. Uiterlijk 

twee weken na selectie van de winnaar wordt via het door jou achtergelaten e-mail adres contact 
met je opgenomen om een datum af te stemmen voor bezoek aan jouw ‘hidden gem’. 

2. Indien de winnaar niet binnen 48 uur na ontvangst van de hiervoor vermelde e-mail heeft 
gereageerd, vervalt het recht op de prijs en staat het Reishonger vrij een nieuwe winnaar te (laten) 
bepalen. 

3. Zodra de winnaar een bericht heeft ontvangen van het winnen van de prijs, verschijnt er op de 
social media kanalen van reishonger een bericht dat de winnaar is geselecteerd. Wanneer de 
winnaar de prijs in ontvangst heeft genomen, verschijnt er één follow-up artikel op 
www.reishonger.nl over de winnaar en de inhoud van de prijs (welke ‘hidden-gem’ bestemming is 
bezocht) en hoe deze dag verlopen is.  

 
E. Auteursrechten en overige rechten 
1. Door deelname aan de winactie ken je Reishonger en Expedia een wereldwijde, royaltyvrije, 

onbeperkte en niet overdraagbare licentie toe op alle rechten die betrekking hebben op jouw tip. 
Hieronder wordt mede begrepen dat Reishonger en Expedia jouw tip kunnen gebruiken, 
vermenigvuldigen, aanpassen, vertalen, verspreiden en openbaar maken in verschillende media, 
waaronder social media en gedrukte media. 

2. Door deelname aan de winactie doe je - voor zover wettelijk mogelijk - tegenover Reishonger en 
Expedia hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van de persoonlijkheidsrechten en/of 
morele rechten die betrekking hebben op of voortvloeien uit jouw tip. 

3. Voorts verklaren en garanderen deelnemers aan de winactie door deelname dat zij geen inbreuk 
maken op enige rechten van derden. 

 
F. Overig 
1. Reishonger kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten dan 

ook, voortvloeiende uit deelname aan de winactie, het stopzetten van de winactie, de toekenning 
van de prijs, de ontvangst van de prijs of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van 
opzet of grove schuld van Reishonger. 

2. Reishonger kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen, vertragingen of technische 
defecten veroorzaakt door Reishonger en/of Expedia of aan de winactie meewerkende partijen 
waaronder Expedia en Daisy in welke vorm dan ook. Ook kan zij niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor vergissingen op enige website of social media pagina waarop de winactie wordt 
gecommuniceerd. 

3. Reishonger draagt geen enkele verantwoordelijkheid inzake ongevallen, schade of bijkomende 
kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de toekenning, het in ontvangst nemen en 
accepteren van de op grond van de winactie toegekende prijs. 

4. Reishonger behoudt zich het recht voor om tips die haar naar haar redelijk oordeel frauduleus of 
onrechtmatig zijn direct en zonder nadere motivering van deelname aan de winactie uit te sluiten. 

5. Reishonger behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde op enige wijze te 
wijzigen, aan te vullen of de winactie stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen. 

6. Behoudens het bepaalde in artikel D van deze voorwaarden, zal er geen enkel contact over de 
winactie plaatsvinden, tenzij geïnitieerd door Reishonger. 

7. De winactie wordt beheerst door Nederlands recht. 
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