
 
 

Actievoorwaarden Fotowedstrijd Beleef Kerkrade 
 
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Gemeente Kerkrade (“Organisator”) 
georganiseerde winactie zoals hieronder verder uiteengezet. De Organisator is gevestigd te Markt 33, 
6461 EC Kerkrade.  
 

1. Winactie 
1.1 Organisator organiseert een winactie in de vorm van een fotowedstrijd en stelt in het kader 

hiervan per winnaar een prijs (“Prijs”) beschikbaar. Deze prijs zal door Organisator worden 
verstrekt aan een deelnemer (“Deelnemer”) die op basis van de door hem/haar ingestuurde foto, 
zal worden beoordeeld door een jury en als winnaar (“Winnaar”) zal worden geselecteerd. De 
winactie omvat een prijs voor de winnende fotograaf en voor een stemmer. De prijs voor de 
winnende fotograaf bestaat uit een Beleef Kerkrade Kadokaart ter waarde van € 150,- en 
daarnaast wordt de winnende foto getoond op de entree schermen in Kerkrade, de schermen in 
de HuB., de Facebook banner van Beleef Kerkrade en op de Beleef Kerkrade website. De 
winnende stemmer wint een Beleef Kerkrade Kadokaart ter waarde van € 50,-. 

1.2 De onder 1.1 genoemde actie (“Winactie”) start op 27 december 2021 en eindigt op 12 februari 
2022. Buiten deze periode kan niet (meer) worden deelgenomen aan de Winactie. 
 

2. Deelname 
2.1 Deelname aan de Winactie is enkel mogelijk door deel te nemen aan de fotowedstrijd via de 
Beleef Kerkrade website (www.beleefkerkrade.nl), waarbij Deelnemer één (1) foto dient te plaatsen in 
maximaal vier (4) categorieën: wonen, werken, ondernemen, recreëren. 
2.2 Per categorie (wonen, werken, ondernemen, recreëren) kan Deelnemer maximaal één (1) kleuren- 
of zwart-wit foto (“Fotomateriaal”) indienen. 
2.3 Deelname aan de Winactie is gratis. 
2.4 Deelname is ook mogelijk indien Deelnemer niet woonachtig is in Kerkrade.  
2.5 Deelname is enkel mogelijk gedurende de periode van 27 december 2021 tot en met 12 februari 
2022. 
2.6 Deelnemers onder de 18 jaar dienen toestemming te hebben van een ouder of voogd. 
2.7 Deelname is enkel mogelijk indien Deelnemer de volgende informatie heeft verstrekt: voornaam, 
achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. 
2.8 Het Fotomateriaal dient te zijn gemaakt in Kerkrade. 
2.9 Het Fotomateriaal dient een minimale beeldgrootte te hebben van 1800 x 1800 pixels en een 
maximale beeldgrootte te hebben van 6000 x 6000 pixels, met daarbij een maximale bestandsomvang 
van 30 MB. Het Fotomateriaal dient te worden aangeleverd als JPG-bestand. Fotomateriaal dat hier 
niet aan voldoet wordt niet in behandeling genomen. 
2.10 Het toevoegen, bewerken of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van 
het Fotomateriaal verandert, is niet toegestaan. Het samenvoegen van Fotomateriaal of het maken 
van collages is ook niet toegestaan. Het Fotomateriaal dient niet te zijn voorzien van een watermerk.  
2.11 Het Fotomateriaal, zowel in print als online, mag niet eerder zijn gepubliceerd en/of bekroond bij 
andere fotowedstrijden in Nederland. 
2.12 Fotomateriaal dat kan worden aangemerkt als een commerciële reclame-uiting wordt niet in 
behandeling genomen. 
2.13 Fotomateriaal mag geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van 
derden aantast, dan wel aanstootgevend of obsceen zijn. Het is niet toegestaan om vulgaire, hatelijke, 
bedreigende, (kinder)pornografische of enige ander seksueel getint Fotomateriaal in te sturen. 
2.14 Fotomateriaal mag niet ouder zijn dan twee (2) jaar. 
2.15 Organisator is gerechtigd Deelnemers uit te sluiten van deelname als zij van mening is dat deze 
niet conform de Actievoorwaarden handelen of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang hebben 
verschaft tot deelname of het verloop van de Winactie op oneerlijke wijze hebben willen beïnvloeden. 
2.16 Organisator behoudt zich het recht voor om de Winactie, naar eigen goeddunken en zonder 
voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen in het geval van een 
overmachtsituatie, zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de 
Deelnemers.  
2.17 Door deelname aan de Winactie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de 
Actievoorwaarden. Indien er buiten deze Actievoorwaarden om, specifieke regels worden gesteld ten 
aanzien van de Winactie, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze 
Actievoorwaarden. 
2.18 Deelname aan de Winactie is uitgesloten voor medewerkers van Organisator. 



 
 
 

3. Gebruik van het Fotomateriaal 
3.1      Deelnemer verklaart eigenaar en rechthebbende te zijn van het ingezonden Fotomateriaal en 
toestemming te hebben verkregen van eventueel geportretteerden om deel te nemen aan de 
fotowedstrijd en een licentie conform artikel 3.2 te verstrekken. Deelnemer vrijwaart Organisator ten 
aanzien van aanspraken van de derden ter zake. 
3.2      Door inzending geeft Deelnemer aan Organisator het exclusieve en onbeperkte recht om het 
Fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren op alle 
gerelateerde uitingen van Beleef Kerkrade zowel online als in print, waaronder via platformen, 
exposities, websites, social media en knipseldiensten van derden, zonder dat daartoe een vergoeding 
verschuldigd is.  
3.3      Het staat Deelnemer te allen tijde vrij om het Fotomateriaal ook zelf te blijven gebruiken. 
3.4      Het staat Organisator vrij om het Fotomateriaal openbaar te maken zowel met als zonder 
naamsvermelding. 
3.5      Gebruik van het Fotomateriaal, anders dan in de in dit artikel 3 van deze Actievoorwaarden 
omschreven gevallen, zal altijd vooraf door Organisator met Deelnemer worden besproken. 
 

4. Verkiezing van de Winnaars 
4.1      Alleen Deelnemers die voldoen aan het gestelde in artikel 2 van deze Actievoorwaarden maken 
kans op een Prijs. 
4.2      Een jury zal een selectie kiezen van 10 foto’s uit het ingezonden Fotomateriaal. Vanaf 31 
januari is het aan het publiek om te stemmen via de website en dit kan tot uiterlijk 10 februari. Bij het 
maken van deze selectie staat het de jury en Organisator vrij om contact op te nemen met de 
Deelnemer over de wijze waarop het Fotomateriaal is gemaakt. 
4.3      De bekendmaking van de Winnaars zal plaatsvinden op 12 februari 2022. 
4.4      Over de uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd. 
4.5      De Winnaars zullen op verzoek van Organisator meewerken aan eventuele promotionele 
activiteiten rondom of met betrekking tot de prijsuitreiking, bijvoorbeeld door vermelding van zijn/haar 
naam op social media. 
 

5. De Prijs 
5.1      Voor de Winactie zal per Winnaar één (1) Prijs worden uitgereikt. De te winnen prijzen zijn 
omschreven in artikel 1.1. 
5.2      De Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of 
inwisselbaar voor andere producten of diensten. Bij weigering van de Prijs door de Winnaar is 
Organisator gerechtigd een andere winnaar te kiezen. 
 

6. Persoonsgegevens en Privacybeleid 
6.1      Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (“Gegevens”) die 
door Deelnemer in het kader van deelname aan de Winactie zijn verstrekt en handelt daarbij in 
overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 
679/2016 (hierna “AVG”). De Gegevens omvatten: voornaam, achternaam, e-mailadres en 
telefoonnummer. De Gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door 
adequate veiligheidsmaatregelen beschermd. 
 

7. Aansprakelijkheid en overige voorwaarden  
7.1      Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de 
deelname van Deelnemer aan de Winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of 
vertragingen m.b.t. de deelname aan de Winactie of de aanwijzing van de Winnaars. Daarnaast is 
Organisator op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die 
voortvloeien uit het gebruik van de Prijs. 
7.2      Deelname aan de Winactie is geheel voor eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor 
enige schade danwel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaars, direct en/of indirect, 
die het gevolg is van, of op enige andere wijze verband houdt met deze Winactie, waaronder mede 
begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar lijdt omdat hij/zij, om welke reden 
dan ook, niet kan deelnemen aan de Winactie, dan wel de Prijs niet in ontvangst kan nemen. 
7.3      Organisator is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemer 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. 



 
 
7.4      De eventuele verschuldigde kansspelbelasting en BTW die in verband met de Prijs 
moet worden betaald, komt voor rekening van Organisator. 
7.5      Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  
7.6      Eventuele klachten, bezwaren en vragen in verband met de Winactie kunnen aan Organisator 
kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een e-mailbericht via beleef@kerkrade.nl 
 


