
 

Actievoorwaarden   

  

Algemeen   

• De actie "Win een wandelreis naar Wallis" wordt georganiseerd door Bergen Magazine en 
Wandelmagazine (onderdeel van Virtùmedia B.V.), gevestigd op de Huis ter Heideweg 13, 

3705 MA Zeist in samenwerking met Valais Promotion gevestigd aan Rue Pré Fleuri 6, Case 

postale 1469, 1951 Sion Zwitserland.   

  

• Deze Actievoorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Actievoorwaarden van Virtùmedia 

B.V. De Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende actievoorwaarden worden hierna 

gezamenlijk aangeduid als “Actievoorwaarden”.   

  

• Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer kennis genomen te hebben van 

en in te stemmen met deze actievoorwaarden.  

  

Deelname voorwaarden  

• De actie loopt van vrijdag 17 maart 2023 tot en met vrijdag 12 mei 2023 12:00 uur. Deelname 
is gratis en alleen mogelijk binnen de actieperiode. En wordt aangeboden op zowel 

Bergwijzer.nl als Wandelmagazine.nu. Inzenden kan uitsluitend via de actiepagina op deze 

twee websites onder vermelding van ‘wandelreis Wallis’.   

  

• Om deel te nemen aan de actie dienen de deelnemers een door henzelf gemaakte foto 

zonder watermerk in te sturen, passend bij het thema van de wedstrijd ‘goede timing’. Bij 
twijfel van echtheid (of onrecht) wordt de foto uitgesloten van deelname.   

  

• Minimaal formaat van de foto’s: ten minste 2600 pixels breed.  

  

• Deelnemer stuurt bij de ingezonden foto een korte toelichting van maximaal 100 woorden bij 
deze foto.   

  

• Per deelnemer mogen maximaal 3 foto’s worden ingestuurd.   

  

• Deze prijs zal door Virtùmedia BV worden verstrekt aan een deelnemer wiens foto door de 

jury (bestaande uit leden van de redacties van beide magazines, medewerkers van 

Virtùmedia en Valais Promotion)  zal worden geselecteerd. De prijs per winnaar bestaat uit 
een wandelreis naar Wallis van 2 september tot en met 9 september 2023, voor één 

persoon.   

  

• De actie vindt plaats op de website van Bergen Magazine (bergwijzer.nl) en Wandelmagazine 
(wandelmagazine.nu).   

  

• Deelnemers dingen alleen mee naar de prijs indien aan alle deelnamevoorwaarden en de 
actievoorwaarden is voldaan en de deelnemer tevens:   

Een geldig e-mailadres op heeft gegeven;   

Een geldig telefoonnummer op heeft gegeven; Correcte 

NAW-gegevens op heeft gegeven.   

  

 



 

 

• Deelname aan de actie staat open voor consumenten vanaf 18 jaar, die in het bezit zijn van 

een geldig reisdocument (hierna: ‘de deelnemer’).   

  

• Medewerkers van Virtùmedia BV en hun familieleden, evenals eenieder die op enigerlei wijze 
direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie, zijn uitgezonderd van 

deelname aan deze actie.   

 

   

Prijs   

• De winnaars winnen deelname aan de begeleide wandelreis naar Wallis. Er worden twee 

winnaars uit de deelnemers aan de fotowedstrijd via Wandelmagazine gekozen en er worden 

2 winnaars uit de deelnemers aan de fotowedstrijd via Bergen Magazine gekozen.  Elke 

winnaar wint deelname voor 1 persoon.  

  

• De reis vindt plaats op een vaste datum: van 2 tot en met 9 september 2023 en wordt vanaf 

Nederland/België begeleid door een redactielid van het magazine. Ter plekke is er vaak een 
lokale gids bij de activiteiten en excursies.   

  

• De winnaars worden geacht voor de volledige duur van de reis (2 tot en met 9 september 

2023) beschikbaar te zijn voor deelname.   

  

• De kosten van de reis inclusief de treinreis naar en van Zwitserland worden volledig vergoed 

door de organisatie. Uitgezonderd zijn drankjes en soms eens een snack of picknick 

onderweg en uitgaven van persoonlijke aard zoals souvenirs.   

  

• Overnachtingen zijn in comfortabele accommodaties (meestal hotels) op basis van een 

gedeelde tweepersoonskamer (aparte bedden) en halfpension.   

  

• Voor de winnaars van de Wandelreis via Bergen Magazine wordt er 1 nacht in een berghut 

overnacht waarbij meerdere personen in een kleine slaapzaal overnachten.   

  

• Een gedeelte van het programma wordt uitgevoerd met de 2 winnaars van Wandelmagazine 
en de 2 winnaars van Bergen Magazine tezamen, een gedeelte van de reis hebben de 

winnaars van beide magazines een ander reisprogramma.   

  

• Deelname aan de wandelreis is geheel voor eigen risico. Virtùmedia BV en/of Valais 

Promotion zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, in welke 

vorm dan ook, die mogelijk kan ontstaan door deelname aan de fotowedstrijd, een 
gewonnen prijs, het meedoen aan de actie en het deelnemen aan de wandelreizen.  

  

• Bij weigering van deze prijs vervalt deze aan Virtùmedia/Valais Promotion  

  

• De prijs kan niet worden gebruikt voor of in mindering worden gebracht op reeds gemaakte 
boekingen en zal nimmer worden uitgekeerd als geldbedrag aan de winnaar.   

  

• Bij annulering van de reis door de winnaar vervalt het recht op de prijs en kan geen 

aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie voor de geannuleerde reis.  



 

  

• De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar naar anderen.   

  

• Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode 

Promotionele Kansspelen.  

De persoonsgegevens die door Virtùmedia zijn verzameld worden tot één (1) jaar na afloop 

van de winactie bewaard. Aan het einde van de bewaartermijn worden de gegevens van 

deelnemer verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd. Deelnemers aan de actie worden 
geacht kennis te hebben genomen van het privacy statement van Virtùmedia. De 

persoonsgegevens van de winnaars worden ook met Valais Promotion gedeeld om het 

uitvoeren van de prijs mogelijk te maken.  

  

Winnaar   

  

• De winnaar zal gevraagd worden schriftelijk te bevestigen dat de actievoorwaarden bekend 

zijn en dat hij/zij effectief aan de reis kan deelnemen  

  

• De winnaar van de prijs zal in de juni edities van Bergen Magazine of Wandelmagazine met 

naam en foto worden gedeeld in de magazines, op de website en via de nieuwsbrief en social 

media kanalen Virtùmedia en Valais Promotion. Bij deelname aan de actie stemt de 

deelnemer hiermee in.  

  

• De redacteur-fotograaf maakt tijdens de reis van 2 tot en met 9 september een reportage 

voor Wandelmagazine/Bergen Magazine. De winnaars gaan er door deelname aan de reis 
mee akkoord dat ze herkenbaar in foto’s zullen verschijnen die gebruikt zullen worden in de 

publicaties, op websites en sociale mediakanalen van Virtùmedia B.V. en Valais Promotion  

  

• De winnaar wordt via het deelnemende e-mailadres of telefoonnummer op de hoogte 

gebracht van zijn/haar gewonnen prijs en zal gevraagd worden binnen de hieronder gestelde 

termijn schriftelijk te bevestigen dat de actievoorwaarden bekend zijn  

  

• Het afsluiten van een adequate reisverzekering (toegespitst op de activiteiten tijdens de reis) 

is de verantwoordelijkheid van de winnaars.  

  

• De winnaar is verantwoordelijk voor de vereiste en geldige reisdocumenten (paspoort of 
identiteitskaart), vaccinaties en eventuele (reis- en annulerings-) verzekeringen. Kosten 

hiervoor zijn niet inbegrepen bij de prijs en zijn dus voor eigen rekening.   

  

• De winnaars worden geacht te kunnen deelnemen aan alle activiteiten die tijdens de reis 

worden aangeboden en zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van adequaat schoeisel en 

goede kleding geschikt voor wandelingen in oneffen terrein en in alle weersomstandigheden.   

  

• In Wallis is weinig vlak terrein. Hoewel er voor de winnaars van de Wandelmagazine 
wandelreis geen lastige bergtochten gemaakt worden, worden deelnemers verondersteld 

over een voldoende basisconditie te beschikken en in staat te zijn op oneffen terrein te 

wandelen.  

  

https://virtumedia.nl/sites/default/files/pdf/privacystatement-virtumedia.pdf
https://virtumedia.nl/sites/default/files/pdf/privacystatement-virtumedia.pdf
https://virtumedia.nl/sites/default/files/pdf/privacystatement-virtumedia.pdf


 

• Tijdens de reis voor de winnaars van Bergen Magazine worden enkele bergwandelingen 

gemaakt. Van deze winnaars wordt verwacht dat ze een redelijk tot goede conditie hebben 

waarbij enkele uren wandelen in bergachtig terrein geen probleem is. Er wordt ook 1 nacht 
overnacht in een berghut waarbij comfort en privacy minimaal is.  

  

• Virtùmedia neemt in de week van 15 mei contact op met de winnaar. Mocht de winnaar op 

maandag 22 mei 2023 voor 12 uur nog niet gereageerd hebben, dan behoudt Virtùmedia B.V. 

zich het recht voor om een andere winnaar aan te wijzen. Over de uitslag kan niet worden 

gecorrespondeerd.  

  

• Er wordt daarna door de redactie persoonlijk contact opgenomen met de winnaars voor 

praktische afspraken rondom de reis.  

 

  

Overig   

• De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot deelname aan de 

actie komen geheel in rekening van de deelnemer.   

  

• Eventuele vragen of opmerkingen over de wandelreis of de actievoorwaarden of mocht je, 
voorafgaand aan deelname, twijfelen of het reisprogramma wel geschikt is voor jou, mail 
onze hoofdredacteur: jvandevoorde@bergenmagazine.nl  
  

• Virtùmedia B.V./Valais promotion behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment 

zonder opgaaf van reden te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, 
actieperiode en voorwaarden te wijzigen.   

  

• In een situatie waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist Virtùmedia BV  

  

   


