
Voorwaarden verhalenactie 2016

• Een vakantieverhaal bestaat uit minimaal 1.000 woorden en maximaal 4.000 woorden en 
het bevat eigen foto's. In een vakantieverhaal worden activiteiten, excursies, 
bezienswaardigheden en/of plaatsen beschreven. Wanneer de reis met een reisorganisatie
is gemaakt, wordt dit bij de inzending van het vakantieverhaal vermeld of in het verhaal 
verwerkt. Tevens dient de schrijver van het vakantieverhaal kenbaar te maken wanneer de 
reis is gemaakt en in welk gezelschap. De reis is niet langer dan 3 jaar geleden gemaakt.

• Reisgraag.nl plaatst de ingezonden foto's zonder bronvermelding.
• Vakantieverhalen die Reisgraag.nl ontvangt, worden gelezen en gekeurd alvorens zij op de 

website geplaatst worden. Wanneer het vakantieverhaal volgens de redactie van 
Reisgraag.nl tekstuele aanpassingen nodig heeft, zal de redactie deze toepassen voordat 
het vakantieverhaal online geplaatst wordt. 

• Het verhaal dient geen letterlijke kopie te zijn van een verhaal dat al eerder is gepubliceerd 
op het internet. 

• Het mooiste vakantieverhaal wint een 8-daagse reis naar Ibiza. De reis dient gemaakt te 
worden voor juni 2017. Vertrekdata in overleg. De prijs is voor twee personen, inclusief 
vlucht en transfer en op basis van halfpension wanneer je vertrekt tot april. Van april tot juni
verblijf je op basis van all inclusive. De prijs is excl. evt. weekend, charter-, 
brandstoftoeslagen, reis- en annuleringsverzekering, calamiteitenfonds en 
administratiekosten. Vertrek in vakantieperiode is uitgesloten.

• Een onafhankelijke jury kiest het mooiste vakantieverhaal uit. Hierbij gelden criteria als 
informatief, inspirerend, schrijfstijl en de mooiste foto's.

• De reis is niet overdraagbaar of inwisselbaar tegen contanten
• De looptijd van de winactie is van 1 oktober 2016 tot en met 31 oktober 2016. 
• De winnaar of winnares van de vakantie wordt na goedkeuring van het vakantieverhaal en 

na het besluit van de jury persoonlijk benaderd.
• Na het bekendmaken van de winnaar dient hij of zij binnen 30 dagen te reageren. Anders 

komt de prijs te vervallen en wordt er een andere winnaar gekozen.
• Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 
• Deze winactie is uitsluitend geldig binnen Nederland en België
• Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
• Deelname vanaf 18 jaar.
• Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de winactie kunnen van deelname 

worden uitgesloten.
• Reisgraag.nl is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 

algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen.
Reisgraag.nl is gerechtigd dit doen vanwege voor haar motiverende redenen. Dit kan 
Reisgraag.nl doen zonder dat Reisgraag.nl daardoor op enige wijze tot vergoeding van 
schade is gehouden tegenover de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal 
door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (via haar website en de betreffende 
social mediakanalen) bekend worden gemaakt. 

• Door deelname aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de 
bovenstaande actievoorwaarden.


