
 

 
De actievoorwaarden van de Hartverwarmend Noordwijk Fotoverkiezing 2020 
 
De fotowedstrijd begint vrijdag 6 november 2020. Alle inzendingen moeten uiterlijk 30 
november om 23:59 ingezonden en ontvangen zijn. 

Ook meedoen?  

Wil je ook meedoen? Stuur dan je meest hartverwarmende foto naar info@Noordwijk.info 
Vermeld duidelijk je naam en de naam van de foto in jouw e-mail. Iedere inzender van de 
fotowedstrijd verklaart akkoord te zijn met onderstaande voorwaarden. 

Spelregels van de hartverwarmende fotoverkiezing 

• De wedstrijd is open voor alle inwoners van de gemeente Noordwijk en 
omgeving. Personen onder de 18 jaar hebben toestemming van hun ouders of 
voogd nodig. Medewerkers van Noordwijk Marketing en hun directe 
familieleden zijn uitgesloten van deelname; 

• De foto’s moeten digitaal worden ingezonden als jpeg (minimaal formaat 2 MB, 
maximaal formaat 8 MB.   

• Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan Noordwijk 
Marketing het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor 
alle gebruik door Noordwijk Marketing.  

• Noordwijk Marketing is gerechtigd om het aangeleverde materiaal te 
gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen; 

• De deelnemer vrijwaart Noordwijk Marketing voor claims van derden die 
pretenderen auteursrechthebbende te zijn; 

• De deelnemer vrijwaart Noordwijk Marketing voor claims van geportretteerden; 
• Als de foto enig materiaal of element bevat waarvan de inzender niet de 

eigenaar is, of waar derde partijen rechten op hebben, en/of als er personen op 
de foto voorkomen, is de deelnemer verantwoordelijk voor het vergaren, 
voorafgaand aan het insturen van de foto, van alle overdracht en toestemming 
om de foto te publiceren. Als een persoon op de foto minderjarig is, is een 
handtekening van één van zijn/haar ouders noodzakelijk. 

• Op dezelfde manier, op verzoek van Noordwijk Marketing, moet iedere inzender 
binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het verzoek, een schriftelijke 
ondertekende verklaring kunnen leveren van de copyright-eigenaar van ieder 
beeldhouwwerk, standbeeld, schilderij of ander kunstwerk of copyright-
materiaal dat op de ingestuurde foto staat. 

• Door deze verklaring geeft de copyright-eigenaar toestemming aan Noordwijk 
Marketing om de foto te gebruiken zoals in deze Spelregels omschreven is. 

• Ten slotte moet de inzender, op verzoek van Noordwijk Marketing, binnen 
zeven kalenderdagen na ontvangst van het verzoek, een schriftelijke 
ondertekende verklaring kunnen leveren van de eigenaar van ieder privé-
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eigendom op de ingestuurde foto, wederom zoals in deze spelregels 
beschreven. 

• De deelnemer moet binnen vijf dagen in het bezit zijn van deze aanvraag 
wanneer deze per post is verzonden. Is deze per e-mail verstuurd, dan moet de 
deelnemer op dezelfde dag in het bezit zijn van de aanvraag. Om 
miscommunicatie te voorkomen is het aan te raden om adresgegevens door te 
geven van de deelnemer zelf of van de ouders of verzorgers. 

• Door inzending geeft de Deelnemer aan de Organisator het niet-exclusieve en 
onbeperkte recht om het fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te 
exploiteren en/of te publiceren in het brochuremateriaal van Noordwijk 
Marketing en alle andere aan Organisator gerelateerde uitgaven, zowel online 
als print, waaronder via platformen, websites, social media, zonder dat daartoe 
een vergoeding verschuldigd is. Het hierboven omschreven gebruiksrecht 
omvat tevens het recht om het fotomateriaal te gebruiken voor merchandising 
van Organisator; 

• Het staat Deelnemer te allen tijde vrij om het fotomateriaal ook zelf te blijven 
gebruiken. 

• In beginsel zal Organisator, dan wel haar mede-organiserende partner(s) het 
fotomateriaal altijd openbaar maken met naamsvermelding van de betreffende 
Deelnemer. Als de naam van de Deelnemer niet vermeld wordt, zal Organisator, 
dan wel haar mede-organiserende partner(s) dat altijd vooraf bespreken met de 
Deelnemer. De Deelnemer zal zich in dat geval niet onredelijkerwijs verzetten 
tegen het gebruik van het fotomateriaal zonder naamsvermelding. 

• Als om wat voor reden dan ook de Fotowedstrijd niet loopt zoals gepland, door 
infectie door computervirussen, bugs, worms, trojan horses, fraude, technische 
problemen of andere redenen waar Noordwijk Marketing geen controle over 
heeft en die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het verloop 
van de wedstrijd beïnvloeden, behoudt Noordwijk Markting het recht om 
deelnemers te diskwalificeren en/of de wedstrijd te annuleren, beëindigen, 
aanpassen of uitstellen. Als Noordwijk Marketing besluit de Fotowedstrijd te 
annuleren of beëindigen, behoudt Noordwijk Marketing de rechten van de 
ingestuurde foto’s. 

• Prijzen worden niet in geld uitgekeerd. Wanneer de prijs niet wordt 
geaccepteerd door de winnaar, mag Noordwijk Marketing de prijs naar eigen 
inzicht al dan niet weggeven aan een andere deelnemer; 

• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd; 
• Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de verkiezing; 
• Ingezonden foto’s worden niet geretourneerd. Aanstootgevende foto’s worden 

gediskwalificeerd; 
• De winnaar(s) krijgen persoonlijk bericht; 
• De deelnemer verklaart dat de foto’s die zijn ingezonden ook daadwerkelijk 

door hem of haar zijn gemaakt.  
• Een vakjury, bestaande uit Jeanette van Starkenburg en Thomas Steenvoorden 

zullen de uiteindelijke winnaars selecteren. Beslissingen van de jury zijn 
bindend. 

• Door deelname aan de Fotoverkiezing verklaart iedere deelnemer dat hij de 
Organisator en hun partners, gelieerde ondernemingen, 
dochterondernemingen, reclamebureaus, agenten en hun werknemers, 
functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers niet aansprakelijk kan 
stellen voor claims, verliezen en schade die voortvloeien uit deelname aan deze 
Fotowedstrijd of daaraan gerelateerde activiteiten, alsook uit de acceptatie, het 
gebruik, het misbruik of het bezit van de prijs. 

• De Organisator is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemers van 
verkeerde Gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor 
storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, 
vertraagde of verloren gegane gegevens van de Deelnemers. 



 
  

• Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele 
geschillen voortvloeiende uit de Fotowedstrijd/of deze spelregels zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leiden. 

• Eventuele klachten en bezwaren in verband met de Fotowedstijd kunnen aan 
Noordwijk Marketing kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van 
een e-mail aan info@noordwijk.info 
 
 

 

 
 


