
 

FOTOACTIE (loopt t/m 15 december 2022) 

De eenvoudige deelnamevoorwaarden 

 
Vanaf pagina 2 in dit document ziet u een aantal voorbeeldfoto’s van zonweringen. Deze foto’s geven 

u een beeld van het type/soort foto waar wij naar op zoek zijn. 

De firma Rainbowsol – producent en leverancier van o.a. zonneschermen van de Rainbow 

Collection – is organisator van deze fotoactie. Het uploaden van uw foto’s doet u via 

www.rainbow-collection.nl/fotoactie.   #MakingShadowBeautiful 

We organiseren deze fotoactie omdat we graag in het bezit willen komen van foto’s van 

onze zonneschermen, die bij particulieren zijn gemonteerd. Deze foto’s willen wij graag 

gebruiken voor marketing-, communicatie- en reclamedoeleinden. Consumenten kunnen 

daartoe de door henzelf gemaakte foto’s eenvoudig uploaden via onze website.  

1. De door de deelnemers ingezonden foto’s – met daarop het zonnescherm - worden 

eigendom van de firma Rainbowsol BV in Leerdam.  

2. De jury bekijkt de ingezonden foto’s en bepaalt dan waar een professionele 

fotograaf naartoe wordt gestuurd die dan aldaar professionele sfeerfoto’s maakt 

van het door de deelnemer aangeschafte zonnescherm uit de Rainbow Collection. 

Déze foto’s worden dan ook gebruikt voor reclame- en marketingdoeleinden door 

en voor de firma Rainbowsol. Vanzelfsprekend publiceren wij géén huisadressen of 

locaties waar deze foto’s zijn gemaakt. Rainbowsol is op zoek naar mooie 

compositiefoto’s van het zonnescherm in combinatie met het huis, de tuin, 

de tuinset en eventueel nog de bewoners erop. 

3. Elke maand verloten we een Bol.com-bon van 250 euro onder de inzenders die 

geselecteerd worden voor de fotoshoot aan het eind van de actieperiode.  

4. Als de firma Rainbowsol een professionele fotograaf foto’s laat maken bij de 

winnaar(s), dan maken deze winnaar(s) kans op het terugverdienen van het 

volledige aankoopbedrag van het door de deelnemer aangeschafte zonnescherm 

uit de Rainbow Collection.    

5. Onder het aankoopbedrag verstaan wij de door de deelnemer betaalde kosten van 

het zonnescherm (betaald aan uw verkopende dealer van de Rainbow Collection) 

exclusief de eventuele voorrij-, leverings- en montagekosten. De uiteindelijke 

winnaar dient voor het terugontvangen van het aankoopbedrag de aan de dealer 

betaalde factuur te kunnen overleggen. 

6. Deze actie geldt voor alle aangeschafte zonneschermen uit de Rainbow Collection 

tot 15 december 2022. 

#MakingShadowBeautiful 

http://www.rainbow-collection.nl/fotoactie


 

Enkele voorbeelden van foto’s 

U hoeft zelf geen professionele fotograaf te zijn om aan deze fotoactie te kunnen 

deelnemen. U hoeft alleen maar gewoon ‘blij’ (!) te zijn met de aanschaf van uw 

zonnescherm. U kunt foto’s maken met uw mobiele telefoon of met een professioneel 

fototoestel. Wat voor u het makkelijkst is.  

TIP: U kunt op www.Rainbow-Collection.nl/Fotoactie maximaal 5 foto’s uploaden. 

Doe dat ook, want u vergroot daarmee uw kans op het winnen van een Bol.com bon van 

250 euro en geselecteerd te worden voor het terugverdienen van het volledige 

aankoopbedrag. Want hoe meer foto’s wij van u ontvangen, des te groter uw winkans is! 

Op de pagina’s hierna ziet u enkele voorbeeldfoto’s: deze foto’s zijn met een mobiele 

telefoon gemaakt. Op deze foto’s staan modellen uit de Rainbow Collection.  
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