
Algemeen
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V., gevestigd te Den 

Haag aan de Wassenaarseweg 220, (hierna te noemen: “ANWB” of “wij”) organiseert voor 

haar leden in de periode van 27 november 2018 tot en met 31 december 2018 een actie 

waarbij leden geselecteerd kunnen worden als ‘Vakantiereporter van de ANWB’, hierna ook 

te noemen: de Actie.

 

Deelnemers
Voor deelname is een minimum leeftijd van 18 jaar vereist. Lidmaatschap van de ANWB 

(dan wel de bereidheid om lid te worden indien de deelnemer wordt uitgenodigd voor de 

selectie dag) is voor het geselecteerd worden als ‘Vakantiereporter van de ANWB’ vereist.

 

Aanmelding
Deelnemers kunnen zich voor de Actie aanmelden door in de periode van 27 november 

2018 tot en met 31 december 2018 aan te melden door een video van zichzelf te maken en 

deze te uploaden op de campagnepagina anwb.nl/vakantie/reporter. Vervolgens hebben de 

deelnemers de mogelijkheid deze video te delen via Facebook. Dit is geen verplichting voor 

deelname aan de Actie. Het is gedurende de voorselectie altijd mogelijk voor een 

deelnemer om zich na aanmelding weer af te melden. Indien een deelnemer eenmaal is 

geselecteerd als ‘Vakantiereporter voor de ANWB’, gaan wij ervan uit dat de deelnemer ook 

daadwerkelijk aan de Actie blijft meedoen. Afmelding is dan slechts in overleg met de 

ANWB en vanwege gewichtige redenen mogelijk.

 

In de video legt de deelnemer in één minuut uit waarom hij of zij geschikt is om als 

‘Vakantiereporter van de ANWB’ geselecteerd te worden. Door het delen van de 

aanmeldvideo krijgt de deelnemer de mogelijkheid om op zoek te gaan naar referenties in 

de vorm van likes, comments en shares in zijn of haar eigen netwerk. Het is niet zo dat 

degene met de meeste referenties wordt geselecteerd voor de functie van vakantiereporter, 

maar het kan wel helpen bij de voorselectie. De makers van de video’s die de ANWB het 

meest vindt passen bij de ANWB als reporter (bijvoorbeeld door hoe zij overkomen op beeld 

en hoe enthousiast zij hun ervaring kunnen overbrengen) worden uitgenodigd.

 

Selectie deelnemers voor ‘Vakantiereporter van de ANWB’
Uit de aanmeldingen maken wij een voorselectie van een beperkt aantal deelnemers. Deze 

deelnemers worden uitgenodigd voor de selectie dag. Deze dag vindt plaats op het 

hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. Eventuele kosten die de deelnemer maakt om 

deze dag bij te wonen zijn voor eigen rekening . Tijdens de selectie dag geeft de deelnemer 

aan wie zijn reispartner(s) is of zijn. Deze kunnen zonder toestemming van de ANWB niet 

gewijzigd worden. Een reispartner kan een vriend of vriendin zijn, maar ook het gezin van 

de deelnemer.
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De Deelnemers die niet worden uitgenodigd voor de selectie dag, worden daarover per e-

mail geïnformeerd. 

 

Tijdens de selectie dag zullen de deelnemers een aantal opdrachten krijgen, zoals 

bijvoorbeeld een presentatietekst voor de camera en een kleine reisquiz. Uiteindelijk 

worden er 3 ‘Vakantiereporters van de ANWB’ geselecteerd. Selectie is niet mogelijk indien 

de deelnemer, en zijn reispartner/gezin niet bereid is/zijn om een zogenaamde quitclaim 

(een verklaring portretrecht) te ondertekenen. In deze verklaring, waarvan een voorbeeld 

onderaan deze voorwaarden is opgenomen, verklaren de deelnemer en zijn reispartner(s) 

onder meer dat het beeldmateriaal door de ANWB vrijelijk mag worden gebruikt en 

geredigeerd.

 

De deelnemers die zijn geselecteerd als Vakantiereporters voor de ANWB worden 

persoonlijk op de hoogte gebracht. De deelnemers die zijn uitgenodigd voor de selectie dag 

maar niet zijn uitgekozen worden via e-mail op de hoogte gesteld. Met de geselecteerde 

deelnemers wordt een overeenkomst gesloten.

 

Reizen door de ‘Vakantiereporter van de ANWB’
De geselecteerde deelnemer krijgt de mogelijkheid om een door de ANWB aan te geven 

aantal keer op reis te gaan. De reizen worden geselecteerd uit het reisaanbod van de 

diverse ANWB dochters. Dit geschiedt in onderling overleg, waarbij ANWB uiteindelijk de 

beslissende stem heeft. ANWB neemt de kosten zoals beschreven bij de betreffende 

reisdochter voor haar rekening. Eventuele niet-beschreven kosten zijn voor rekening van de 

deelnemer en zijn of haar reispartner(s). Dus: betreft het bijvoorbeeld een all inclusive reis, 

dan zijn ook de kosten van eten en drinken inbegrepen, indien het een eigen vervoerreis 

betreft, dan betaalt ANWB enkel de kosten van het verblijf, alles zoals in de beschrijving is 

weergegeven. ANWB betaalt ook de kosten voor de reispartner(s) van de deelnemer. De 

geselecteerde deelnemer gaat minimaal 2 keer op reis. 

 

De deelnemer maakt over zijn of haar hele ervaring betreffende reizen met de ANWB 

content, in de vorm van video’s of anderszins. De content betreft niet alleen de reis zelf, 

maar ook de voorbereiding ervan, de inspiratie voor de reis en het terugkomen. Tijdens de 

reis maakt de deelnemer een aantal filmpjes of foto’s en deelt deze via sociale media. De 

deelnemer zorgt ervoor dat de content geen ontoelaatbare of kwetsende taal of beelden 

bevat. Het staat de ANWB vrij deze content te redigeren en deze geheel of gedeeltelijk zelf 

te gebruiken, een en ander in overeenstemming met de door de deelnemer en zijn of haar 

reispartner(s) ondertekende quitclaim.
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Uitsluiting van (verdere) deelname
ANWB heeft het recht een (geselecteerde) deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname 

indien de (geselecteerde) deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft 

verstrekt of indien hij of zij zich niet gedraagt als een goed deelnemer betaamt. ANWB heeft 

dit recht ook indien dit de reispartner(s) van de geselecteerde deelnemers verweten kan 

worden. Door uitsluiting komt de (geselecteerde) deelnemer niet langer in aanmerking 

‘Vakantiereporter van de ANWB’ te worden of blijven. De deelnemer doet hierbij nu reeds 

voor alsdan uitdrukkelijk afstand van enig recht om te vorderen alsnog ‘Vakantiereporter 

van de ANWB’ te zijn of blijven.

 

Medewerkers van ANWB zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

 

Privacy
In het kader van deze actie worden de volgende persoonsgegevens verzameld, te weten 

naam en e-mailadres. Alle verzamelde persoonsgegevens van de deelnemers, kunnen door 

ANWB worden opgenomen in haar klantendatabase uitsluitend ten behoeve van deze Actie 

en worden verder niet verstrekt aan partners of derden. De persoonsgegevens kunnen 

worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en het bekendmaken van de 

Vakantiereporters van de ANWB. Alle persoonsgegevens die door ANWB in het kader van 

deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met de algemene 

verordening gegevensbescherming en het privacy beleid zoals vermeld op de website 

www.anwb.nl onder “Privacy en cookies”.

 

Aansprakelijkheid
Ondanks de grootst mogelijke zorg die ANWB aan het beheer van de website en de 

organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of 

onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door ANWB openbaar 

gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ANWB niet worden tegengeworpen en 

kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ANWB in het leven roepen. ANWB is 

niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of 

samenhangt met (deelname aan) de Actie of aan de reizen die door de ‘Vakantiereporter 

van de ANWB’ worden gemaakt. ANWB is voorts niet aansprakelijk voor enige schade, van 

welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website. ANWB is niet 

verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname 

aan de Actie maakt, met uitzondering van de hierboven beschreven kosten die ANWB voor 

haar rekening neemt. De deelnemer vrijwaart ANWB van aanspraken van derden in 

verband met een niet -nakoming van deze deelnamevoorwaarden of in verband met het 

handelen of nalaten van de deelnemer.
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Klachten
Eventuele klachten over deze deelnamevoorwaarden en hetgeen hieruit voortvloeit kunnen 

tot uiterlijk 3 januari 2019 worden ingediend bij het Contact Center, Team Klacht, 

telefoonnummer: 088 269 22 22. 

 

Akkoord met de deelnamevoorwaarden
Door deelname aan de Actie gaat deelnemer akkoord met de inhoud van het privacy beleid 

en deze Deelnamevoorwaarden.
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