
WEDSTRIJDREGLEMENT FOTOWEDSTRIJD ‘THUIS IN DE BLOEMENBUURT’, HILVERSUM 

 
ALGEMEEN 
 

 De online fotowedstrijd ‘Thuis in de Bloemenbuurt’ wordt georganiseerd door Dudok 
Wonen. In dit reglement staan de voorwaarden die van toepassing zijn op de 
wedstrijd. 

 Door deelname aan de fotowedstrijd ga je akkoord met de voorwaarden in dit 
reglement. 

 Deelname aan de fotowedstrijd is gratis. 

 De fotowedstrijd begint op 1 maart 2018 en loopt af op 14 maart 2018 om 00.00 uur. 

 De hoofdprijs is een jaar gratis bloemen ter waarde van 300 euro. Daarnaast is er een 
publieksprijs voor de foto met de meeste likes / stemmen, die wint een 
bloemencadeaubon ter waarde van 100 euro. 

 
DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
 

 Iedereen kan deelnemen aan de fotowedstrijd. Medewerkers van Dudok Wonen, de 
jury, het communicatiebureau en anderen die meegewerkt hebben aan de 
fotowedstrijd, zijn uitgesloten van deelname. 

 Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de 
voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk 
gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, 
betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft.  

 Deelnemers mogen eenmaal meedoen. Bij deelname kun je maximaal drie foto’s 
uploaden. Je kunt dus niet nog een keer meedoen als je bij je eerste deelname maar 
één foto hebt geüpload. 

 Als Dudok Wonen constateert dat je niet conform de letter of geest van dit 
reglement handelt, mag Dudok Wonen je zonder opgaaf van reden van deelname 
uitsluiten. 

 
WIJZE VAN DEELNAME 
 

 Je uploadt een foto met als thema ‘Thuis in de Bloemenbuurt’ in Hilversum via de 
Facebookpagina Dudok Wonen, Twitter of Instagram met vermelding van 
#bloemenbuurt. 

 
BEPALEN VAN DE WINNAARS 
 

 Dudok Wonen stelt een jury samen die bestaat uit drie onafhankelijke personen. 

 Na sluiting van de fotowedstrijd nomineert de jury de drie tot vijf origineelste foto’s. 
Op de genomineerde foto’s kan vervolgens tussen 19 en 23 maart 12.00 uur gestemd 
worden via de Facebook-pagina Dudok Wonen, Twitter en Instagram.   

 De jury bepaalt de winnaar van de hoofdprijs.  

 De beslissingen van de jury zijn niet vatbaar voor beroep en over de uitslag wordt 
niet gecorrespondeerd. 



 De genomineerden worden uiterlijk 19 maart 2018 bekendgemaakt. De winnaars 
(vakjury en publieksprijs) worden tijdens het Bloemenbuurtfeest op zaterdag 24 
maart 2018 tussen 14.00 en 16.00 uur bekendgemaakt. 

 De genomineerden en de winnaar ontvangen persoonlijk (e-mail/Facebook) bericht 
over de uitslag van de fotowedstrijd. 

 
 PRIJZEN 
 

 De winnaar van de fotowedstrijd krijgt als prijs een bloemenabonnement ter waarde 
van 300 euro. De winnaar van de publieksprijs ontvangt een bloemencadeaubon ter 
waarde van 100 euro.  

 De prijzen zijn niet overdraagbaar en / of inwisselbaar tegen contant geld.  

 Bij weigering van de gewonnen prijs door de winnaars vervalt deze.  

 Alle overige genomineerden ontvangen een bloemencadeaubon ter waarde van 25 
euro.   
  

AANSPRAKELIJKHEID 
 

 Dudok Wonen mag de duur van de fotowedstrijd verlengen en de verplichting die 
aan deelname zijn verbonden wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf 
van reden. 

 Dudok Wonen heeft het uiterste gedaan om fouten in online en offline publicaties 
van dit reglement te voorkomen. Dudok Wonen is niet aansprakelijk voor schade die 
jij door een fout in dit reglement zou kunnen ondervinden. 

 Dudok Wonen kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die kan ontstaan 
bij niet of slecht functioneren en technische problemen van Facebook, Twitter en 
Instagram. In geval van storingen zal Dudok Wonen haar uiterste best doen om deze 
zo spoedig mogelijk te (laten) verhelpen. 
 

EIGENDOMSRECHT 
 

 Je staat er jegens Dudok Wonen voor in dat je volledig rechthebbende bent ten 
aanzien van de foto’s en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent deze te 
gebruiken. Je vrijwaart Dudok Wonen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd 
zijn op de bewering dat de foto’s inbreuk maken op enig geldend (intellectueel 
eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor 
alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met enige garantie als 
bedoeld in deze deelnamevoorwaarden. Alle door Dudok Wonen gemaakte kosten 
en geleden schade op enige wijze verband houdende met deze aanspraken zullen 
door de plaatser worden vergoed. 

 Dudok Wonen is nooit aansprakelijk voor gebruik van foto’s die op dudokwonen.nl 
en / of andere media zijn geplaatst en waarvan het intellectuele eigendom en/of 
auteursrecht niet berust bij de plaatser van deze foto. 
 

  



AUTEURSRECHTEN EN MEDEWERKING 
 

 Indien je één van de genomineerden of de winnaar bent, geef je Dudok Wonen 
toestemming om jouw naam, alsmede mogelijk foto's en/of beeldmateriaal waarop 
een of meerder personen zijn afgebeeld te gebruiken voor publicitaire doeleinden. 

 
UITSLUITING 
 

 In geval van het merkbaar beïnvloeden van het aantal stemmen door middel van 
hacken, ongeoorloofd systeeminbreuk, geautomatiseerde stemscripts en/of 
beïnvloeding van (reeksen) IP-adressen zal de ingezonden foto per direct worden 
uitgesloten van deelname. 

 Hieronder volgt een (niet uitputtende) opsomming van voorwaarden waaraan foto’s 
tenminste moeten voldoen voor deze wedstrijd:  
- deze zijn niet in strijd  met de goede zeden of goede smaak of gewelddadig   
- maken geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van anderen; 
- zijn geen commerciële activiteiten mee gemoeid zoals reclame, advertenties, 
loterijen, wedstrijden of links naar externe websites. 

 
BESCHERMING VAN GEGEVENS 
 

 Dudok Wonen mag de naam, de geüploade foto en de motivatie van de inzenders , 
genomineerden en winnaars online en offline bekend maken. 

 Je geeft toestemming voor het controleren van de door jou verstrekte gegevens en 
overige voorwaarden die in dit reglement staan. Als de door jou verstrekte gegevens 
onjuist blijken te zijn en/of niet aan de overige voorwaarden van dit reglement wordt 
voldaan, word je direct uitgesloten van deelname. 

 Dudok Wonen zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren, 
verhandelen of verstrekken. 
 

 BETWISTING VAN SPELVERLOOP 
 

 Over de uitslag en de samenstelling van de jury wordt niet gecorrespondeerd. 

 Een klacht met betrekking tot het verloop van de fotowedstrijd dient te worden 
gericht tot Dudok Wonen, p/a 2 in beweging, Brigittenstraat 22, 3512 KM Utrecht. De 
klacht zal worden beoordeeld binnen een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de 
afsluiting van de fotowedstrijd. Op het reglement is uitsluitend de Nederlandse wet 
van toepassing. 


