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Actievoorwaarden fotowedstrijd  

Ingezonden foto’s moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de fotowedstrijd 
van Stad Terneuzen. Bureau Citymarketing Terneuzen houdt kantoor aan Axelsestraat 2A, te Terneuzen.  
 

Algemeen • De fotowedstrijd loopt van 7 juli t/m 16 juli 2017. Foto’s die buiten deze periode worden ingezonden, zijn uitgesloten 
van deelname aan de wedstrijd.  • Door deelname aan deze wedstrijd gaat men akkoord met de actievoorwaarden. Bureau 
Citymarketing Terneuzen behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat de 

betreffende deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt. • Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedereen.  
 

Speelwijze • Deelnemers sturen hun foto(‘s) in per e-mail naar info@stadterneuzen.nl voorzien van een korte omschrijving, 

naam, adres en telefoonnummer.  • Iedere deelnemer mag maximaal twee foto’s insturen. • Iedere ingezonden foto die aan de 
hiervoor genoemde voorwaarden voldoet, plaatst Bureau Citymarketing Terneuzen op haar website 

www.stadterneuzen.nl/fotowedstrijd. Bureau Citymarketing Terneuzen behoudt zich het recht voor om een selectie te maken 
indien het aantal ingezonden foto’s zo hoog is dat de technische capaciteit van de website dit niet aan kan. • Bezoekers van de 

website kunnen in de periode van 17 juli tot en met 31 augustus via een stembutton op hun favoriete foto stemmen. • Iedereen 
kan de geplaatste foto op de website van Bureau Citymarketing Terneuzen direct delen op social media.   
 

Voorwaarden • De foto’s zijn gemaakt op de aangegeven locatie: Kopje van Kanada. De foto’s dienen acuteel te zijn en gemaakt in 
de periode 7 juli t/m 16 juli. • De foto’s zijn van goede kwaliteit. De richtlijn is als volgt: een originele foto uit een camera van 

minimaal 3.000 pixels breed met een resolutie van 300 dpi. • Foto’s moeten vrij zijn van watermerken, copyright-tekens etc.  • 

Beeldmanipulatie is niet toegestaan. Dit wil zeggen het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de 
inhoud van de foto verandert. Lichte beeldbewerking (nabewerking) is wel toegestaan.   • De inzender verklaart eigenaar te zijn 
van de foto(‘s) en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. Bureau Citymarketing Terneuzen is op geen enkele 

wijze aansprakelijk indien inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s).  • De inzender geeft 

Bureau Citymarketing Terneuzen door middel van het inzenden toestemming om zijn/haar foto(’s) na de wedstrijd rechtenvrij en 

vrij van kosten te gebruiken voor publicaties van Bureau Citymarketing Terneuzen. • Seksueel, pornografisch, gewelddadig, 
aanstootgevend of anderszins beledigend materiaal wordt niet geplaatst. Bureau Citymarketing Terneuzen behoudt zich het 

recht voor om ingezonden fotomateriaal te weigeren en uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.   
 

Winnaars • Uitsluitend foto’s die voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden dingen mee naar een prijs. • Van de fotograaf 

dienen de volgende gegevens meegestuurd te worden bij het inzenden van de foto: naam, adres, e-mailadres en 
telefoonnummer.  • De foto’s worden zowel door een publieksjury (meeste stemmen) als door Bureau Citymarketing Terneuzen 
beoordeeld.  • In totaal worden er drie prijswinnaars aangewezen. Dit zal tijdens Festival Zoute Neuzen bekend worden gemaakt.  
• Prijswinnaars krijgen hierover schriftelijk bericht. Vouchers of andere niet-zijnde geldprijzen kunnen niet worden ingewisseld 

voor geld of een andere prijs en zijn niet overdraagbaar. De vouchers hebben een beperkte geldigheidsduur. Na afloop van de 
prijsuitreiking wordt een foto met de prijswinnaars gepubliceerd in de media en via diverse onlinekanalen van Bureau 
Citymarketing Terneuzen. 
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Stemmen • U kunt online stemmen via de website van Bureau Citymarketing Terneuzen U mag op maximaal één foto stemmen. 

Met het stemmen gaat u akkoord met de voorwaarden, te weten: • Het is niet toegestaan om het aantal stemmen te manipuleren. 
Er wordt regelmatig gecontroleerd of alle stemmen rechtmatig zijn verkregen. In geval van geconstateerde fraude, zal de 
betreffende foto verwijderd worden van de website www.stadterneuzen.nl en wordt uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.    
 
Aansprakelijkheid • Bureau Citymarketing Terneuzen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar te 

verstrekken (geld)prijzen. • Bureau Citymarketing Terneuzen en derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit deze wedstrijd 
voortvloeiende handelingen. • Bureau Citymarketing Terneuzen is niet aansprakelijk voor (in)directe schade of letsel aan 

eigendommen en/of personen tijdens de deelname aan de fotowedstrijd, noch is zij niet aansprakelijk als gevolg van gebruik of 
inzet van de uitgekeerde prijzen.  
 

Slotbepalingen • Bureau Citymarketing Terneuzen kan op ieder moment de actievoorwaarden wijzigen en is gerechtigd zonder 

opgave van reden de fotowedstrijd op ieder moment beëindigen. • Bureau Citymarketing Terneuzen bewaren geheimhouding 
omtrent de winnaars tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaars. • De gegevens van deelnemers en stemmers 

worden uitsluitend gebruikt in het kader van de fotowedstrijd van Bureau Citymarketing Terneuzen 2017. Deze gegevens worden 
niet verstrekt aan derden. • Niets uit de inhoud van deze actievoorwaarden mag worden gekopieerd dan wel worden gepubliceerd 

zonder uitdrukkelijke toestemming van Bureau Citymarketing Terneuzen. • Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.  
 
 

 


