Voorwaarden Stationskiekje
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan het ‘Stationskiekje’ zoals georganiseerd
door NS Reizigers B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de Laan van Puntenburg 100, 3511 ER, te
Utrecht (“NS”).
Door deel te nemen aan het ‘Stationskiekje’, d.w.z. als je je foto post op Instagram en voorziet van
#stationskiekje en @NS_online, ga je akkoord met deze voorwaarden.

1. Deelname
1.1. Ieder natuurlijk persoon mag mee doen. Minderjarigen hebben voor deelname echter de
voorafgaande toestemming van ouder of voogd nodig.
1.2. Deelname is mogelijk door het plaatsen van de foto’s van jouw station(s) op Instagram en deze
te voorzien van de #stationskiekje en @NS_online.
1.3. Het staat je vrij om zo veel stations te fotograferen als je wilt en zo veel foto’s te posten en
taggen als je wilt. Dit uiteraard binnen de grenzen van de redelijkheid.
1.4. Het ‘Stationskiekje’ is een doorlopende actie van NS. Je kunt dus op ieder moment meedoen.
1.5. Privacy vinden we erg belangrijk. We vragen je daarom nadrukkelijk om geen andere mensen
herkenbaar in beeld te brengen op jouw foto(‘s). Foto’s waarop andere mensen herkenbaar in
beeld zijn gebracht, kan en wil NS niet gebruiken.
1.6. Het is op de stations van NS niet toegestaan om zonder vergunning met (semi)professionele
apparatuur te fotograferen of filmen. Foto’s maken met een mobiele telefoon is wel
toegestaan zonder vergunning. Mocht je professionele foto’s willen maken op of van het
station, dan dien je een vergunning aan te vragen via www.activatieopstations.nl.
1.7. Bewaar de originele foto. Als jouw foto wordt uitgekozen, dan vragen we je via Instagram om
de originele foto op te sturen: dus gooi die niet weg!

2. Gebruik van de foto
2.1 Uit de geposte foto’s op Instagram kiest NS naar eigen inzicht de mooiste foto’s uit.
2.2 Als we jouw foto één van de mooiste foto’s vinden, sturen we je een bericht op Instagram met
het verzoek om ons de originele foto te sturen in een hogere resolutie.
2.3 NS mag, t.b.v. de ‘Stationkiekje’-actie, jouw foto voor onbepaalde tijd gebruiken en openbaar
maken en/of verveelvoudigen op ns.nl en de social media kanalen die in het beheer zijn van
NS en/of NS Stations (waaronder bijv. www.facebook.com/nederlandsespoorwegen,
www.twitter.com/NS_online, www.twitter.com/ns_stations en/of
www.instagram.com/ns_online).
2.4 NS is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de foto.
2.5 Het staat NS vrij de betreffende foto al dan niet te gebruiken. Aan deelname kan dus niet het
recht worden ontleend dat NS de foto ook daadwerkelijk zal gebruiken.
2.6 Mocht je na het plaatsen van de foto toch bezwaren hebben, dan zal NS proberen hierin met
jou een passende oplossing te vinden. Stuur daarvoor een e-mail naar stationskiekje@ns.nl.

3. Aansprakelijkheid NS
3.1. NS besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van het ‘Stationskiekje’. Desondanks
kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig is of onjuist is.
Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten kunnen NS niet
worden tegengeworpen, noch enige verplichting en/of aansprakelijkheid voor NS doen
ontstaan.
3.2. NS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname
aan het ‘Stationskiekje’ of eventuele schade als gevolg van gebruik van de foto’s. NS kan ook
niet aansprakelijk worden gesteld voor enig bijschrift bij en/of voor de strekking van de uiting
waarin de foto wordt afgebeeld.

4. Vragen en/of klachten
4.1. Vragen, opmerkingen en/of klachten over het ‘Stationskiekje’ kunnen worden gericht aan
stationskiekje@ns.nl.
4.2. NS mag (een) deelnemer(s) diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemer(s) zich
niet aan deze voorwaarden houd(t)(en) of hebben gehouden, dan wel van mening is dat de
deelnemer(s) zich anderszins oneigenlijk hebben gedragen. Dit naar het uitsluitende oordeel
van NS.
Utrecht, april 2019

