
Actievoorwaarden ’’Winactie #Beachtram’’ 

 

Actie 

 Doe mee met de winactie ’’Fotowedstrijd #beachtram’’ en maak kans op 2 tickets 
Madurodam, LEGOLAND Discovery Centre of SEA LIFE. 

 Deel jouw leukste strandfoto op Facebook of Instagram, tag beachtram 
 De actie wordt georganiseerd door HTM 
 De actie loopt van 22 juli tot 30 september 2021. 
 Er worden twee tickets beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de winactie #beachtram: 

elke maand twee tickets naar Madurodam, LEGOLAND Discovery Centre of SEA LIFE. 

 

Deelnamevoorwaarden 

 Iedereen ouder dan 18 jaar kan aan deze actie deelnemen. 
 Deelnemers kunnen meermaals deelnemen. 
 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 Na afloop van elke maand selecteert de jury van HTM één winnaar.   
 De winnaar ontvangt een privé bericht via het account waarop zij hebben deelgenomen aan 

de actie. 
 De prijs is niet overdraagbaar. 
 De prijs is niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs. 
 Deelnemers aan deze winactie accepteren deze actievoorwaarden  
 Deelnemers met een privéaccount kunnen niet winnen omdat deze foto’s niet toegankelijk is 

voor HTM. Zet een account op openbaar om kans te maken. 
 

Uitsluiting actie 

 Bij (vermoeden van) misbruik van deze actie wordt de deelnemer uitgesloten van deelname; 
dit is ter beoordeling van HTM. 

 Over eventuele uitsluiting en de opzet van deze actie wordt niet gecorrespondeerd. 

 

Overige voorwaarden 

 De prijswinnaars zijn zelf verantwoordelijk voor bestedingen die buiten de gewonnen tickets 
vallen. 

 Op de gewonnen tickets zijn eveneens de voorwaarden van Madurodam, LEGOLAND 
Discovery Centre of SEA LIFE van toepassing. 

 HTM is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de 
looptijd van de actie te wijzigen of te staken, zonder dat HTM daarvoor op enigerlei wijze tot 
vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of stoppen van de actie 
wordt door de HTM publiekelijk (via www.htm.nl) bekend gemaakt. 

 HTM is niet verantwoordelijk voor diensten en privacy- en cookiereglementen van derden. 
 Vrijwaring voor actie: Facebook heeft deze niet gesponsord of onderschreven. 
 Op de actie en de actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 Deelnemers aan deze winactie accepteren deze actievoorwaarden en geven automatisch 

toestemming voor gebruik van de door hun ingezonden foto door HTM voor publicitaire 
doeleinden. 


