
 

WEDSTRIJDVOORWAARDEN FOTOWEDSTRIJD GROTE KERK NAARDEN 2021  

Deze wedstrijdvoorwaarden (hierna de “Wedstrijdvoorwaarden”) zijn van toepassing op de door 
Stichting Grote Kerk Naarden, gevestigd te Naarden, Sint Annastraat 5 (hierna de “Organisator”), 
georganiseerde winactie zoals hieronder verder uiteengezet.   

De Winactie  

1.1 Organisator organiseert een fotowedstrijd en stelt in het kader hiervan per winnaar een prijs 
beschikbaar. Deze prijs zal door Organisator worden verstrekt aan een deelnemer die op basis van 
de door hem/haar ingestuurde foto zal worden geselecteerd (hierna de “Winnaar”). De prijs per 
Winnaar (hierna de “Prijs”) bestaat uit één (1) exclusieve ontvangst, goodiebag en rondleiding 
voor twee (2) personen in Grote Kerk Naarden. De Prijs wordt niet in geld uitgekeerd en is geldig 
tot één (1) jaar na de uitreiking. De Organisator zal vijf (5) Winnaars aanwijzen. De foto's van de 
Winnaars zullen uitvergroot worden opgehangen in Grote Kerk Naarden op een door de 
Organisator bepaalde plek en gedurende een door de Organisator aangewezen periode.  

1.2 De onder 1.1 genoemde actie (hierna de “Winactie”) start op 5 februari 2021 en eindigt op 5 
april 2021. Buiten deze periode kan niet (meer) worden deelgenomen aan de Winactie.  

Deelname  

2.1 Deelname aan de Winactie is mogelijk indien de deelnemer (hierna de “Deelnemer”) de 
volgende informatie heeft verstrekt: naam en e-mailadres.  

2.2 Deelname aan de Winactie is gratis.  

2.3 Deelname aan de Winactie is enkel mogelijk door deel te nemen aan de wedstrijd, waarbij 
Deelnemer een foto op social media post met hastags #grotekerknaarden en #fotowedstrijd, en 
waarbij Deelnemer een foto instuurt naar foto@grotekerknaarden.nl.  

2.4 Deelnemers kunnen een onbeperkt aantal foto’s (hierna het “Fotomateriaal”) insturen 
gedurende de periode van 5 februari tot en met 5 april 2021.  

2.5 Het Fotomateriaal dient liggend formaat (landscape) te hebben met daarbij een minimale 
bestandsomvang van 300dpi. Het Fotomateriaal dient te worden aangeleverd als JPG-bestand. 
Fotomateriaal dat hier niet aan voldoet wordt niet in behandeling genomen.  

2.6 Het toevoegen, bewerken of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud 
van het Fotomateriaal verandert is toegestaan. Het samenvoegen van Fotomateriaal of het maken 
van collages is ook toegestaan. Het Fotomateriaal dient niet te zijn voorzien van een watermerk.   

2.7 Het Fotomateriaal, zowel in print als online, mag niet eerder zijn gepubliceerd en/of bekroond 
bij andere fotowedstrijden in Nederland en België.  

mailto:info@grotekerknaarden.nl


 
 

2.8 Fotomateriaal dat kan worden aangemerkt als een commerciële reclame-uiting wordt niet in 
behandeling genomen.  

2.9 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, pornografische of enige ander seksueel getint Fotomateriaal in te sturen.  

2.10 Organisator is gerechtigd Deelnemers uit te sluiten van deelname als zij van mening is dat 
deze niet conform de Wedstrijdvoorwaarden handelen of zich anderszins op frauduleuze wijze 
toegang hebben verschaft tot deelname of het verloop van de Winactie op oneerlijke wijze 
hebben willen beïnvloeden.  

2.11 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 
overmachtssituatie, zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de 
Deelnemers.   

2.12 Door deelname aan de Winactie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de 
Wedstrijdvoorwaarden. Indien er buiten deze Wedstrijdvoorwaarden om, bijvoorbeeld op de 
SGKN- website, specifieke regels worden gesteld ten aanzien van de Winactie, zullen die regels als 
aanvullend dienen te worden beschouwd op deze Wedstrijdvoorwaarden.  

2.13 Deelname aan de Winactie is uitgesloten voor medewerkers van Organisator en haar 
familieleden.  

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 
en haar mede-organiserende partners 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 zonder naamsvermelding van Deelnemer geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te 
exploiteren en/of te publiceren in aan Organisator gerelateerde uitgaven, zowel online als print, 
waaronder via platformen, websites, social media en merchandise, zonder dat daartoe een 
vergoeding verschuldigd is.   

3.3 Het staat Deelnemer vrij om het Fotomateriaal ook zelf te blijven gebruiken.  

 

 



 
 

Bepalen van de Winnaar  

4.1 Alleen Deelnemers die voldoen aan het gestelde in artikel 2 van deze Wedstrijdvoorwaarden 
maken kans op een Prijs.  

4.2 Een vakjury zal een selectie van tien (10) foto’s uit het Fotomateriaal maken (hierna de 
“Selectie”). De foto’s van de Selectie zullen worden uitgeprint op ansichtkaarten met daarbij de 
vermelding van de Deelnemer.   

4.3 Uit de Selectie zal vijf (5) keer een Winnaar (hierna de “Winnaar”) worden aangewezen.  

4.4 De bekendmaking van de Selectie en de Winnaar zal plaatsvinden binnen tien (10) werkdagen 
na sluiting van de Winactie. Alle Deelnemers waarvan het Fotomateriaal deel uitmaakt van de 
Selectie  en de Winnaar ontvangen een e-mail op het door hen doorgegeven e-mailadres. Over de 
uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd.  

Persoonsgegevens en Privacybeleid  

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

6.2 Deelnemers hebben (onder meer) te allen tijde het recht om: (i) een bevestiging te verzoeken 
dat hun Gegevens al dan niet bewaard worden; (ii) op de hoogte te worden gehouden van de 
inhoud en de bron ervan, de juistheid ervan te verifiëren of om rectificatie, vervollediging of 
wijzigingen te verlangen; (iii) om verwijdering, conversie naar een anonieme vorm of beperking 
van alle Gegevens die in strijd met toepasselijke wetgeving verwerkt worden, te verlangen, en (iv) 
bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen. Dit recht kan worden 
uitgeoefend door een bericht te sturen naar het volgende e-
mailadres: foto@grotekerknaarden.nl.  

6.3 De Gegevens die door Organisator zijn verzameld worden tot één (1) jaar na afloop van de 
Winactie bewaard. Aan het einde van de bewaartermijn worden de Gegevens van Deelnemer 
verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.  

6.4 Door deelname aan de Winactie erkent de Deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking 
van de Gegevens zoals genoemd in dit artikel 6 en gaat Deelnemer akkoord met het privacy- en 
cookiebeleid van Organisator zoals gepubliceerd op www.grotekerknaarden.nl.  
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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 Selectie en Winnaar. 
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 dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Deelnemers, 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 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.  

7.4 Op de Wedstrijdvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 
voortvloeiende uit de Winactie en/of deze Wedstrijdvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan 
de bevoegde rechter te Amsterdam.  

7.5 Eventuele klachten, bezwaren en vragen in verband met de Winactie kunnen aan Organisator 
kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een email naar 
foto@grotekerknaarden.nl.   

mailto:foto@grotekerknaarden.nl

