
 

 

 

 
 

Voorwaarden Verhalenwedstrijd 
Nationaal Keurmerk 
Hulpmiddelen (NKH) 
Deze wedstrijdvoorwaarden zijn opgesteld door Firevaned (www.firevaned.nl), de 
branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen en het Nationaal 
Keurmerk Hulpmiddelen (www.nationaalkeurmerkhulpmiddelen). Deze voorwaarden 
bevatten de belangrijkste bepalingen waaraan deelnemers van de verhalenwedstrijd zijn 
gehouden.   

1. Algemene voorwaarden voor deelname  

1. Inzending van verhalen voor de wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze 
voorwaarden in.  
2. Deelnemer geeft automatisch toestemming voor het delen van zijn of haar 
persoonlijke verhaal door Firevaned en/of het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. 
Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere 
voorwaarden stellen. 
3. Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie 
(financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.  
4. De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de 
wedstrijdvoorwaarden te voldoen. De wedstrijdorganisatie kan, maar is niet verplicht om 
een weigering te onderbouwen.  
5. Inzendingen kunnen worden geweigerd indien het ingezonden verhaal naar het 
oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare 
feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden 
onevenredig aantast.  
6. Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury zijn van 
deelname uitgesloten.  
7. Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht. 

2. Inzendingen 

1.  Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd via info@firevaned.nl 
voor 1 februari 2017. 
2. Te laat ingezonden verhalen worden niet in behandeling genomen.  
3. De inzendingen moeten voldoen aan de volgende vereisten: voor een schriftelijke 
deelname maximaal 500 woorden. Voor een videodeelname geldt een maximum van 
1,5 minuut. Columns worden niet geaccepteerd. 
4. Inzendingen die niet aan de gestelde specificaties voldoen worden automatisch 
uitgesloten van deelname. 
5. De inzendingen moeten voorzien van de naam en het e-mailadres van de 
deelnemer.  
6. De eerste 50 deelnemers ontvangen een geschenk van deelname, welke verzonden 
zal worden naar het opgegeven postadres. Deelnemer zal persoonlijk worden benaderd 
voor adresgegevens. 
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3. Jurering en prijs  

1. De jury bestaat uit drie personen.  
2. De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, 
of dit nu de wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft.  
3. De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering 
geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van het ingezonden verhaal.  
4. De wedstrijd kent 1 winnaar. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld. Via 
sociale media zal hierna bekend worden gemaakt wie de winnaar van de 
Verhalenwedstrijd is.  
5. Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan de winnaar zijn deelname 
aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.  
6. De aan de winnaar toegekende prijs wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering 
van Firevaned op 6 april 2017 uitgereikt. De wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan 
de winnaar tijdig duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen. 
7.  De winnaar stemt in met de eventuele publicatie van de zijn of haar inzending op de 
website van Firevaned zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of 
voorwaarden te stellen.  
8. Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden 
gecorrespondeerd. 

5. Auteursrechten en gebruik  
1. Deelnemers gelden in alle gevallen als schrijver van het ingezonden verhaal.  
2. Deelnemers gelden in alle gevallen als maker van het ingezonden videomateriaal. 
3. De auteursrechten op de ingezonden verhalen en video’s berusten in alle gevallen bij de 
deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van 
deze auteursrechten. 
4. De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden 
verhaal of video. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten 
van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – 
vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.  
5. De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie 
van het verhaal, via welke media dan ook. Indien sprake is van deelneming in de uitoefening 
van een dienstverband, kan worden bedongen dat de namen van zowel de werkgever als de 
schrijver (werknemer) worden vermeld. Bij vermelding van de naam in gedrukte of 
elektronische media wordt zoveel mogelijk het copyright-teken (©) gebruikt.  
 

6. Overige bepalingen  

1. De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden niet gedurende de periode dat 
de wedstrijd wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet of onvoorziene 
omstandigheden wordt verplicht. In dat geval zal dit onmiddellijk bekend worden 
gemaakt. 
2.  Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de 
wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten 
worden beoordeeld naar Nederlands recht. 
 
 
 


