
Actievoorwaarden  

Algemeen: 

Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de Actievoorwaarden. 

1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie 

Nationale Natuurfotowedstrijd (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de 

Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200. 

2. Deze actie is een jureerbare prestatie. Deelnemers aan de actie doen mee door het opsturen van 

hun inzending via de website, waarna een serieuze jury stemt welke inzendingen het beste zijn. De 

beste inzendingen vallen in de prijzen.  

3. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de 

Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen. 

4. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan 

vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij. 

5. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In 

situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze 

beslissing is bindend. 

 

Actie en Deelname: 

6. Deelname aan de Actie is gratis. 

7. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder. 

8. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en 

de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het 

laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect 

betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. 

9. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij. 

10. De looptijd van de Actie is van 28-03-2022 tot en met 08-05-2022. Bij deelname aan de Actie bent 

u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht 

om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen. 

11. Iedereen mag in totaal één foto insturen. 

12. De maximale grootte per foto is 20 MB. 

13. Alleen kleine bewerkingen van foto’s zoals uitsnede maken, verscherpen en witbalans aanpassen 

zijn toegestaan. 

14. Teksten (en dus ook namen) in foto’s en passepartouts of kaders zijn niet toegestaan. 

15. De natuur mag niet verstoord zijn om de foto te maken. 

16. Foto’s mogen enkel in Nederland zijn gemaakt. 



17. De waarderingen die door andere sitebezoekers worden gegeven hebben geen invloed op de 

uitslag van de jury. 

18. De inzender of de oorspronkelijke auteur geeft de Nationale Postcode Loterij het recht de 

betreffende foto te publiceren in print, de Voordeelagenda, op de website, sociale media en andere 

uitingen van de Nationale Postcode Loterij. 

19. De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de inzender. 

20. Over de keuze van de gewonnen foto’s kan niet worden gecorrespondeerd. 

21. Gewonnen prijzen kunnen niet in een geldbedrag worden uitgekeerd. 

22. Als je inzendt voor de Actie ga je automatisch akkoord met deze spelregels. 

 

Prijzen en trekking: 

23. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen: 

Prijs omschrijving Aantal 

winnaars 

Waarde/stuk incl 

BTW 

Canon EOS R6 systeemcamera met lens en accessoires 1 € 3.760,50 

Fujifilm X-S10 2 € 1.591,50 

Verrekijker Vortex Diamondback 8 x 42 5 € 229,- 

Statief Sirui KTV1 + G-10KX 5 € 119,- 

Tenba Axis Tactical 20L Backpack Zwart 5 € 169,- 

Handboek ‘Beter fotograferen’ 17 € 30,99 

Canon Selphy CP1300 5 € 149,- 

Roots Magazine halfjaarabonnement 30 € 43,30 

Roots ‘De mooiste boswandelingen van Nederland’ 30 €17,99 

TOTAAL 
 

€ 12.639,- 

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij. 

De Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde 

hoger dan € 449,- voor eigen rekening. 

 

Bepaling van de winnaar:  

24. De winnaar wordt op onpartijdige wijze aangewezen door een jury, bestaande uit: Humberto Tan 

(ambassadeur van de Nationale Postcode Loterij), Arjan Dwarshuis (Vogelbescherming Nederland), 

Caroline Vogel (Roots) en Stephan Cleassens (Natuurmonumenten). 

 

 



Bekendmaking van de winnaar:  

25. Tussen 8 mei en 20 mei kiest de jury de winnende inzendingen uit.  

26. De winnaar ontvangt tussen 23 en 27 mei telefonisch, schriftelijk of per e-mail persoonlijk 

bericht. 

27. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie 

en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft 

verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude 

heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.              

28. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van 

deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. 

29. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd. 

 

Privacy 

30. Op de Actie is het Privacy Statement van de Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd 

op www.postcodeloterij.nl/privacy. 

 

Aansprakelijkheid 

31. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die 

voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik 

van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij. 

32. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en 

administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen. 

33. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de 

voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de 

grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie 

onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate 

voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen. 

34. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode 

Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval 

geen recht op schadevergoeding. 

35. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband 

met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor 

de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen. 

36. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de 

deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt. 

37. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke 

hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de 

deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming 



en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit 

meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert. 

38. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de 

deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren 

en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie. 

 

Overmacht 

39. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren 

van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen 

de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van 

betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval 

zorgdragen voor een alternatieve prijs. 

 

Overige informatie 

40. Alle (intellectuele eigendoms-) rechten op de Actie zijn voorbehouden aan Nationale Postcode 

Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan 

foto inzendingen, de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een 

gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook. 

 

Klachtenregeling 

41. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 

het contactformulier op www.postocodeloterij.nl.  De klacht zal worden behandeld conform het 

klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij. 

 

Toepasselijk recht 

42. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in 

verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 


