
   

Actievoorwaarden ten behoeve van:  
Footprint travel – Expeditie Eastern Cape actie 
 

Lees deze voorwaarden (Voorwaarden) zorgvuldig door. Deze bevatten belangrijke informatie. Door 
deel te nemen aan deze actie, ga je ermee akkoord dat deze Voorwaarden van toepassing zijn. 

Actie 

1. De Voorwaarden zijn van toepassing op de Footprint Travel Eastern Cape Expeditie 
actie (hierna verder te noemen: ‘Actie’ ) georganiseerd door Footprint Travel B.V., gevestigd 
te Utrecht, postadres: Postbus 640, 3500 AP te Utrecht. De actie wordt uitgevoerd door 
Footprint Travel B.V. (hierna verder te noemen: ‘de Promotor’) en vindt plaats op 
www.footprinttravel.nl/actie/eastern-cape-expeditie. 

2. Aan de Actie kan iedereen meedoen die woonachtig is in Nederland en tenminste 18 jaar oud 
is. Iedere deelnemer mag één (1) keer deelnemen aan de actie. Wil je als duo reizen, dan 
mag ieder afzonderlijk deelnemen. Personen jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van 
deelname. Werknemers van Footprint Travel , hun familieleden in de eerste graad, alsmede 
allen die (in)direct beroepshalve aan de Actie verbonden zijn en hun familieleden in de 
eerste graad mogen deelnemen aan deze actie, maar zijn uitgesloten van het winnen van 
prijzen. 

 

Deelname 

3. De volledige Actie loopt van maandag 6 februari tot en met zondag 5 maart 2017, 23.59 uur 
(hierna verder te noemen: ‘Actieperiode’). 

4. De sluitingsdatum voor inzendingen van de Eerste ronde is: zondag 26 maart 2017, om 23.59 
uur  (hierna verder te noemen: ‘Sluitingsdatum Eerste ronde’) . 

5. De sluitingsdatum voor inzendingen van de Eindopdracht is: zondag 5 maart 2017, om 23.59 
uur  (hierna verder te noemen: ‘Sluitingsdatum Eindopdracht’). 

6.  Deelname aan deze Actie is gratis.  

 

De Actie 

7. Op www.footprinttravel.nl/actie/eastern-cape-expeditie kunnen deelnemers zich aanmelden 
als deelnemer aan de actie Eastern Cape Expeditie. Door het volledig invullen en opsturen 
van het inschrijfformulier is men deelnemer aan de Actie (hierna verder te noemen: 
‘Deelnemer’). Iedere deelnemer ontvangt per e-mail een persoonlijk deelnameformulier. 

8. De actie verloopt als volgt:  
a. Ronde 1:   

i. Op www.footprinttravel.nl/blog verschijnt er vanaf maandag 6 februari 2017 in totaal 
6 blogs in het kader van de Expeditie Eastern Cape. Elke week verschijnt er een 
nieuw blog op maandag en donderdag. Donderdag 23 februari verschijnt de laatste 
blog.  

ii. Onderaan ieder blog staan opdrachten. De deelnemer vult de antwoorden in op het 
persoonlijke deelnameformulier.  

http://www.footprinttravel.nl/blog


   

iii. Zodra de deelnemer alle antwoorden heeft verzameld, verstuurt de deelnemer de 
antwoorden middels de verzendknop op het persoonlijk deelnameformulier, uiterlijk 
vóór zondag 26 februari (23:59 uur).  

b. Ronde 2:  
i. Alleen deelnemers die alle  vragen goed hebben beantwoord, spelen mee met de 

Eindopdracht. Deze deelnemers ontvangen de Eindopdracht per e-mail met een 
persoonlijk deelnameformulier. De deelnemer wordt gevraagd om de Expeditie Code 
te ontcijferen en een persoonlijke motivatie te geven.  

ii. De deelnemer dient uiterlijk vóór zondag 5 maart 2017 (23:59 uur) de Eindopdracht 
in te sturen.  

 
 De Winnaar 

9. De Winnaar  van de Actie (hierna verder te noemen: ‘de Winnaar’) wordt als volgt 
geselecteerd:  

a. De winnaar wordt geselecteerd op basis van het aan Footprint Travel toegezonden ingevulde 
deelnameformulier met de Eindopdracht. N.a.v. de Eindopdracht en motivatie wordt er door 
een jury een winnaar geselecteerd.  

b. Er wordt één (1) winnaar geselecteerd, die één (1) reisgenoot mag meenemen. 
c. Enkel de volledig ingevulde en ingezonden deelnames zullen in acht genomen worden en er 

wordt geen rekening gehouden met onvolledige of foutief verstrekte gegevens. Iedere 
deelnemer mag 1 keer inschrijven.  

d. De winnaar wordt uiterlijk op 8 maart 2017 of zoveel eerder als mogelijk is, bekend gemaakt 
op footprinttravel.nl/nieuws, de Facebook-pagina van Footprint Travel en het Mini-
Reismagazine van Footprint Travel.  

e. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De winnaar krijgt persoonlijk bericht 
(telefonisch of per e-mail). 

 
 

Algemene gedragsregels 

10. Inzendingen mogen op geen enkele wijze schade berokkenen aan Footprint Travel, South 
African Tourism, aan haar gelieerde ondernemingen, tussenpersonen, sponsors en/of de 
merken Footprint Travel en South African Tourism. 

11. De Promotor behoudt zich het recht voor om deelnemers en inzendingen van deelname uit 
te sluiten, indien deze niet voldoen aan deze gedragsregels of anderszins strijdig zijn met de 
Voorwaarden. 

 

Publicatie 

12. Door deelname aan de Actie aanvaardt de Deelnemer dat Footprint Travel  en de Promotor 
gratis zijn/haar naam, foto, motivatie en reactie kunnen gebruiken voor publiciteits- of 
reclamedoeleinden gedurende de Actie en voor andere toekomstige acties of 
reclamedoeleinden van Footprint Travel. 

13. Zonder expliciete toestemming van Footprint Travel of de Promotor is het verboden om 
zaken met betrekking tot de Actie te vermenigvuldigen of te publiceren. 

 



   

Prijzen 

14. Met de Actie kunnen deelnemers een prijs (Prijs) winnen:  

a. Twee retour vliegtickets naar Zuid-Afrika met South African Airways.  
i. De retour vliegtickets zijn geldig voor vluchten met de bestemming: 

Johannesburg, Kaapstad of Durban in Zuid-Afrika. 
ii. Open Jaw is toegestaan. Dit wil zeggen: je mag de terugreis aanvangen vanaf 

een andere plaats dan je op de heenreis bent aangekomen. 
iii.  Vliegtickets dienen geboekt te worden in de Reisperiode van 01-01-2017 t/m 

31-12-2017. Met uitzondering van de periode 01-07-2017 t/m 31-08-2017 en 
13-12-2017 t/m 27-12-2017.  

iv. Aanvraag is altijd onderhevig aan beschikbaarheid. 
v. Minimale reisduur 7 dagen / Maximale reisduur 35 dagen 

vi. De vliegtickets zijn in economy klasse, upgrade naar andere klasse zijn voor 
eigen rekening.  

b. Een voucher van €250,- in te wisselen bij Footprint Travel als korting op via Footprint 
Travel te boeken accommodaties in Zuid-Afrika binnen de hierboven genoemde 
reisperiode. De Winnaar is niet verplicht van dit aanbod gebruik van te maken, in 
welk geval de voucher vervalt.  

i. Voor een reis bij Footprint Travel gelden de normale reis- en 
boekingsvoorwaarden van Footprint Travel. 

ii. Minimale reisduur is 7 dagen. De reis dient uiterlijk 14 dagen voor vertrek te 
worden geboekt. 

iii. Aanvraag voor een reis is altijd op basis van beschikbaarheid. 
 

15. De Prijs kan niet worden ingewisseld tegen een andere prijs. De Prijs is persoonsgebonden en 
zal niet in geld worden uitgekeerd. 

16. Footprint Travel  behoudt zich het recht voor de Prijs aan te passen of in te trekken. De 
alternatieve prijs heeft tenminste een even grote of gelijkwaardige waarde. 

17. Niet te gelde gemaakte Prijs, ongeacht de reden daarvoor, blijven eigendom van Footprint 
Travel. Bij verwerping van een Prijs vervalt deze aan Footprint Travel. 

18. Indien de winnaar om enigerlei reden geen gebruik kan maken van de Prijs, behoudt 
Promotor zich het recht voor een alternatieve winnaar te selecteren en heeft de 
oorspronkelijke winnaar niet langer recht op de Prijs. 

19. Indien er geen contact met de winnaar tot stand kan komen of de winnaar aanvaarding van 
de Prijs niet bevestigt binnen 3 werkdagen na een daartoe strekkend bericht, of deze om 
enigerlei reden geen gebruik kan maken van de Prijs, behoudt Promotor zich het recht voor 
een alternatieve winnaar te selecteren en verspeelt de oorspronkelijke winnaar de Prijs. 

20. De winnaars worden gevraagd hun persoonlijke gegevens door te geven om de Prijs toe te 
kunnen sturen. 

21. De Winnaar is verplicht zelf te zorgen voor een geldig paspoort, visum en reisverzekering. 

 

Aansprakelijkheidsbeperking 

22. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn noch Footprint Travel, noch bij de Actie betrokken 
partijen verantwoordelijk of aansprakelijk voor door deelname aan de Actie veroorzaakt 
verlies, schade of letsel. 

https://footprinttravel.nl/over-ons/reisvoorwaarden
https://footprinttravel.nl/over-ons/reisvoorwaarden


   

 

Persoonsgegevens 

23. Door deelname aan de Actie worden persoonsgegevens van de deelnemers verwerkt 
door Footprint Travel, de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens, en door South 
African Airways ter uitvoering van de Actie. Deze verwerking zal conform de wet zijn. 

24. Door deelname aan de Actie ontvangt de Deelnemer automatisch het online Mini-
Reismagazine, waarin de blogs omtrent de actie en de winnaar van de actie zijn te volgen. 
Indien deelnemer geen prijs meer stelt om het Mini-Reismagazine te ontvangen kan men zich 
eenvoudig uitschrijven (in ieder Mini-Reismagazine is een unsubscribe knop). Footprint Travel 
zal de deelnemer in dat geval niet meer op de hoogte kunnen brengen van de blogs rondom 
de actie of van de blogs van de winnaar van de actie.  

25. De persoons- en contactgegevens van de deelnemers worden uitsluitend verwerkt in het 
kader van de deelname aan de Actie en het toesturen van het digitale Mini-Reismagazine. 

26. Footprint Travel  behoudt zich het recht voor om deelnemers op grond van ongeldige of 
valse inzendingen of ongeldige of valse persoonlijke informatie te allen tijde van deelname 
uit te sluiten. 

27. Footprint Travel  behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, over te gaan tot 
diskwalificatie van een ieder die handelt op een wijze die in strijd met deze Voorwaarden of 
als ontwrichtend door Promotor wordt beschouwd. 

28. Footprint Travel is bevoegd deelnemers te allen tijde op redelijke gronden uit te sluiten of te 
diskwalificeren, zonder recht op verhaal jegens Footprint Travel. Footprint Travel  behoudt 
zich het recht voor deelnemers uit te sluiten in geval van (verdenking van) vals spel, fraude, 
of andere schending van de Voorwaarden. Georganiseerde deelname en collectieve 
deelname aan de Actie worden geacht een schending van de Voorwaarden te zijn. 

29. Er kunnen anders dan in deze Voorwaarden uiteen gezet, geen rechten worden ontleend aan 
de Actie of de uitkomst ervan. 

 

Toepasselijk recht / geschillen 

30. Bij geschillen is de beslissing van Footprint Travel definitief en bindend. 
31. Indien een bevoegde rechter of andere instantie oordeelt dat een bepaling in deze 

Voorwaarden nietig of niet rechtens afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht te 
vervallen zonder de geldigheid van de overige bepalingen aan te tasten. Op de Voorwaarden 
en de uitleg ervan is Nederlands recht van toepassing.  

32. Footprint Travel behoudt zich het recht voor om de Actie te allen tijde en zonder opgave van 
redenen te staken, af te breken of te wijzigen c.q. de Voorwaarden ervan te wijzigen zonder 
aansprakelijk te zijn jegens de deelnemers of derden. 
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