
Actievoorwaarden die van toepassing zijn op de fotowedstrijd 

, gemeente Zuidhorn 
 

Algemeen  

▪ Het betreft hier een tijdelijke actie, die loopt van 22 augustus 2018 tot en met 6 

oktober 2018.  

▪ De Oostergast is een project van gemeente Zuidhorn. 

▪ Door deelname aan de actie gaan deelnemers akkoord met de actievoorwaarden. 

Gemeenten Zuidhorn behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren 

wanneer zij van mening zijn dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.  

 

Voorwaarden  

▪ Deelname aan deze actie staat open voor iedereen ouder dan 16 jaar, deelnemers 

hoeven dus geen inwoner te zijn van gemeente Zuidhorn.  

▪ Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een foto hebt 

geüpload op de website www.deoostergast-zuidhorn.nl   

▪ Door mee te doen aan de wedstrijd, geeft iedere deelnemer toestemming aan 

gebruiken voor promotiedoeleinden. De fotograaf behoudt het auteursrecht. De foto 

kan dus vertoond worden vóór en na het verstrijken van de deadline. Het tonen van 

een ingezonden foto op de sociale media betekent niet dat die foto geselecteerd is 

als winnaar. 

▪ De foto moet gemaakt zijn in 2018. Eerder gemaakte foto's zijn niet toegestaan en 

worden uitgesloten van deelname.  

▪ De foto moet gemaakt zijn in gemeente Zuidhorn. 

▪  www.deoostergast-zuidhorn.nl/fotowedstrijd/ 

met vermelding van naam/woonplaats/e-mail/naam(titel) foto.  

▪ Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde 

beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Lichte 

fotobewerking is wel toegestaan.  

▪ Aanstootgevend materiaal (of andere redenen om niet te publiceren) wordt niet 

geplaatst en/of verwijderd. Gemeente Zuidhorn houdt zich het recht voor 

fotomateriaal te weigeren.  

▪ De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto. Gemeente Zuidhorn is op geen 

enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar is van de ingestuurde 

 

▪ 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. 

▪ De foto moet uiterlijk 30 september 2018 om 23.59 uur geüpload zijn.  

▪ Er kan tot en met 6 oktober 23.59 uur gestemd worden. 

▪ Dinsdag 9 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. 

http://www.deoostergast-zuidhorn.nl/
http://www.deoostergast-zuidhorn.nl/fotowedstrijd/


▪ De prijs uitreiking vindt na 9 oktober plaats op een nog onbekende datum en tijdstip.  

▪ Inzendingen zijn ongeldig wanneer de foto onleesbaar is, beschadigd is, sterk 

gewijzigd is, fout geproduceerd is of verkregen is door middel van fraude of diefstal.  

▪ Er kan door een bezoeker eenmaal gestemd worden per sessie voor de mooiste foto, 

door te klikken op een button (hartje) die zichtbaar 

 

▪ 

van het gemeentehuis van Zuidhorn ten toon gesteld voor een periode van één 

maand. Na afloop van deze maand ontvangt de eigenaar van de foto de afgedrukte 

foto.  

▪ Bij gelijke stemmen kiest de wethouder Fred Stol van gemeente Zuidhorn de 

winnende foto.  

▪ De eigenaar van de foto met de meeste stemmen wint een GoPro hero. 

▪ De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld via het e-mailadres waarmee de 

ingezonden foto is verstuurd.  

▪ De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. 

▪ 

en fotomoment voor pers en promotie van de wedstrijd.  

 

Aansprakelijkheid 

▪ De gemeente Zuidhorn en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden, 

waaronder Facebook, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze 

actie voortvloeiende handelingen.  

▪ De gemeente Zuidhorn en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden, 

waaronder Facebook kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of 

letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de 

uitgekeerde prijzen.  

▪ De gemeente Zuidhorn en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden, 

waaronder Facebook, zijn niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken 

in de door haar te verstrekken prijzen.  

 

Slotbepalingen  

▪ De gemeente Zuidhorn kan de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan 

de actie ook op ieder moment beëindigen.  

▪ De gemeente Zuidhorn en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de 

uiterste geheimhouding omtrent de winnaars van de beste inzendingen tot aan de 

dag van de bekendmaking.  

▪ De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de 

fotowedstrijd. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.  

▪ Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan 

wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van gemeente Zuidhorn. 

▪ Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.  

 

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met deoostergast@zuidhorn.nl  

 

mailto:deoostergast@zuidhorn.nl

