
Gebruikersvoorwaarden Waarheenmetvakantie.nl 

Waarheenmetvakantie.nl is een onafhankelijk digitaal redactioneel platform dat uitgegeven 

wordt door 2Vanhorssen.com te Gorinchem. Naast advertenties kunnen bezoekers op deze 

website toeristische informatie vinden over alle landen binnen Europa. De redactionele 

toeristische informatie is vanuit een positieve invalshoek geschreven. Data, teksten, lay-out, 

scripts en andere items die staan vermeld op Waarheenmetvakantie.nl vallen onder de 

bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, 

wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke 

manier dan ook, zijn verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door 

de uitgever van de website.  

Het auteursrecht geldt niet voor de foto’s die zijn gebruikt. Het copyright van de foto’s 

behoort toe aan de fotografen die vermeld staan in de rechterbenedenhoek van elke foto 

en die wij dankzij de Creative Commons licentie van Flickr.com hebben mogen plaatsen. De 

gepubliceerde teksten en gegevens worden geplaatst onder alle voorbehoud. Wij kunnen 

niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor foutief geplaatste informatie. Wel 

zal de uitgever binnen 24 uur een fout herstellen, dan wel een artikel verwijderen, als hier 

schriftelijk melding van wordt gemaakt. Tevens kunnen er geen rechten worden ontleend 

aan artikelen, data en advertenties die vermeld staan in Waarheenmetvakantie.nl  

Wanneer u zich registreert voor Waarheenmetvakantie.nl vragen wij u om enkele gegevens 

in te vullen. Wij zullen deze gegevens nooit aan derden doorgeven en deze uitsluitend 

gebruiken voor registratie en facturatie van betaalde advertenties Waarheenmetvakantie.nl. 

Wij hebben een voorbehoud: indien een overheidsinstantie de uitgever verplicht om 

informatie ter beschikking te stellen. Om een rendabele exploitatie mogelijk te maken staan 

er op Waarheenmetvakantie.nl advertenties. Vaak zijn dit advertenties van eigenaren en/of 

klein zakelijke verhuurders die hun accommodatie(s) rechtstreeks aanbieden. De verhuurprijs 

van een accommodatie die u rechtstreeks kunt reserveren ligt meestal een stuk lager, dan 

wanneer u via een touroperator of reisbureau reserveert. 

U loopt echter bij rechtstreekse boekingen wel een financieel risico. Ons advies: beperk 

aanbetalingen tot een minimum en controleer via Google.nl of er klachten over een 

verhuurder zijn. Dit risico loopt u niet bij een touroperator die aangesloten is bij A.N.V.R. en 

SGR. Omdat wij geen zeggenschap en kennis over de inhoud of andere kenmerken van een 

advertentie waarmee men adverteert hebben, aanvaarden wij in geen aansprakelijkheid of 

verantwoordelijkheid voor de inhoud. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor alle directe of 

indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband 

houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website 

te kunnen raadplegen. 

Waarheenmetvakantie.nl wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op 

deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen 

die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Waarheenmetvakantie.nl 

is als onafhankelijk informatie- en advertentieplatform in geen geval aansprakelijk voor 

bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, 

zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit 

of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. 



Links naar andere websites vanaf Waarheenmetvakantie.nl, verwijzing naar een product of 

anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij 

behorende informatie. Voor vragen of meldingen raadpleegt u de rubriek contact. U vindt 

hier alle contactgegevens. 
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