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Voorwaarden privacy designwedstrijd Verbond van Verzekeraars 2019 

 

 

I. Algemeen 

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de privacy designwedstrijd, georganiseerd door 

het Verbond van Verzekeraars, verder te noemen "de Organisator". Door deelname aan 

deze prijsvraag gaat u akkoord met de voorwaarden, die hieronder staan. 

2. De prijsvraag heeft als doel door middel van een jureerbare prestatie een aantal prijzen 

te vergeven aan de deelnemers. 

3. In geval er slechts 5 of minder inzendingen binnenkomen, behoud de Organisator zich 

het recht voor geen of minder prijzen uit te reiken of de wedstrijd te staken. 

4. In het kader van deze actie verwerkt de Organisator de door u verstrekte gegevens om 

de uitreiking van de prijzen te kunnen laten plaatsvinden. 

5. De actie loopt van 4 november 2019 tot 29 november 2019 12.00. 

 

II. Deelname 

 

6. Deelname aan deze prijsvraag staat open voor eenieder die studeert aan een 

Nederlandse onderwijsinstelling. Deelname aan de prijsvraag is vrij en gratis. Er bestaat 

voor de deelnemers geen verplichting ten aanzien van deelname. 

7. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze 

voorwaarden. 

8. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder 

verblijfplaats in Nederland. 

9. Medewerkers van de Organisator en van leden van de organisator (verzekeraars) zijn 

uitgesloten van deelname, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in 

organisatorische zin betrokken is bij deze actie. 

10. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en 

worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een 

bestand. De gegevens zullen worden gebruikt ter uitvoering van deze prijsvraag en niet 

voor andere activiteiten.   

 

III. Speelwijze 

 

11. Deelname aan de prijsvraag geschiedt door het inzenden van een PDF van 5 pagina’s 

zoals beschreven in de richtlijnen voor deelname naar privacywedstrijd@verzekeraars.nl. 

De inzending dient vergezeld te gaan van een duidelijke vermelding van naam, adres, 

geboortedatum en contactgegevens van de inzender of inzenders, alsmede de 

onderwijsinstelling waar u/deze aan verbonden bent/zijn.  

12. De drie winnaars worden gekozen uit de inzendingen die uiterlijk 29 november 2019 12.00 

uur ingeleverd zijn. 

13. De prijsuitreiking vindt op 12 december 2019 plaats bij de Organisator. Indien een 

deelnemer niets heeft gewonnen, ontvangt hij/zij daar geen bericht van de Organisator 

over. 

14. De winnaar wordt aangewezen door een jury bestaande uit een vertegenwoordiger van 

de Organisator, een verzekeraar en diverse deskundigen op het gebied van (legal) 

design. 

15. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

16. Deelnemers mogen meerdere inzendingen insturen. 
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IV. Prijzen 

 

17. De drie beste inzendingen winnen één van de beschikbare prijzen. Voor zover de 

inzending is ingestuurd door meerdere personen, verdelen zij de prijs naar eigen inzicht 

onder elkaar. 

18. De prijzen worden alleen uitgekeerd aan de winnende deelnemers die aanwezig zijn op 

de prijsuitreiking op 12 december 2019. 

19. Er zijn 3 prijzen te winnen, geldbedragen van respectievelijk € 1.000,-, € 2.000,- en 

€ 3.000,-. De winnaar ontvangt € 3.000,-, de nummers 2 en 3 respectievelijk € 2.000,- en 

€ 1.000,-. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd en aan 

deelname kunnen geen rechten worden ontleend. Iedere winnaar is zelf verantwoordelijk 

voor het afdragen van enige toepasselijke belasting met betrekking tot het verkrijgen van 

de prijs. 

 

V. Intellectuele Eigendomsrechten 

 

20. De Organisator verkrijgt alle intellectuele eigendomsrechten van de inzendingen en kan 

deze in de ruimste zin des woords gebruiken voor promotionele en/of andere doeleinden. 

 

VI. Toepasselijk recht 

 

21. Op de actie en deze spelregels, en de geschillen die mogelijk uit dien hoofde ontstaan 

tussen de Organisator en de deelnemers, is Nederlands recht van toepassing. Conflicten 

tussen deelnemers en de Organisator zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 

in Nederland. 

 

VII. Publicatie 

 

22. Door deelname aan deze prijsvraag verlenen de deelnemers toestemming aan de 

Organisator om hun namen, alsmede mogelijke foto's van de prijsuitreiking voor 

promotionele doeleinden met betrekking tot deze prijsvraag te gebruiken.  

23. Door een inzending in te sturen, aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk dat deze gegevens 

gebruikt worden voor de identificatie van de deelnemer(s) aan de wedstrijd. De 

Organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel 

verkeerde registratie van de deelnemer, die zou uitmonden in bezorging van een e-mail 

of brief op een verkeerd of onbekend adres. 

24. De Organisator kan voorts in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een 

verkeerd of onvolledig ingeven van het adres via het Internet door de deelnemer.  

  

VIII. Aansprakelijkheid 

 

25. De Organisator, de door hem ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende schade.  

 

 

 

 

 

 

 
 


