
Deelnamevoorwaarden fotowedstrijd Borsele Beweegt 
 
Artikel 1: 
Deelname aan de fotowedstrijd staat open voor iedereen, de organisatoren en juryleden van 
de fotowedstrijd uitgesloten. 
 
Artikel 2: 
De ingezonden foto’s moeten in de gemeente Borsele zijn gemaakt. 
 
Artikel 3: 
Om kans te maken op een prijs, dienen foto’s uiterlijk 1 oktober in ons bezit te zijn.  
 
Artikel 4: 
De foto’s voor de wedstrijd kunnen gestuurd worden naar borselebeweegt@borsele.nl. 
Eventueel kan ook gebruik gemaakt worden van www.wetransfer.nl.  
 
Artikel 5: 
Vermeld bij het inzenden van foto’s onderstaande gegevens: 

- Naam 
- Adres 
- Postcode en woonplaats  
- Telefoonnummer 
- Mailadres 
- Korte beschrijving van de foto(‘s) en locatie(s) 

Wanneer u de wedstrijd wint, worden uw naam en het onderschrift van de foto op de website 
van Borsele Beweegt en de Bevelandse Bode gepubliceerd. Tevens wordt de foto op de 
social media kanalen (Facebook, Twitter, Instagram) van Borsele Beweegt gepubliceerd.  
Uw e-mailadres wordt na afloop van de wedstrijd éénmalig door Borsele Beweegt gebruikt 
voor het bekendmaken van de winnaar. Deze wordt niet gepubliceerd. 
 
Artikel 6: 
Sluitingstermijn van de fotowedstrijd is 1 oktober. Uiterlijk 15 oktober maakt Borsele Beweegt 
de winnaar bekend en neemt dan contact op met de winnaar. Foto’s die na 1 oktober binnen 
komen, maken geen kans op de prijs.  
 
Artikel 7: 
Aangezien de foto’s in principe op groot formaat afdrukbaar moeten zijn, ontvangen wij 
inzendingen graag in de beste JPEG-kwaliteit, met een maximale grootte van 6 Mb en 
minimaal 300 dpi. Foto’s mogen niet zijn voorzien van een watermerk.  
 
Artikel 8: 
Elke deelnemer aan de fotowedstrijd mag maximaal drie foto’s insturen. 
 
Artikel 8: 
Fotobewerking is slechts toegestaan om foto’s na te bewerken en/of af te werken. De foto 
mag dus niet via fotobewerking tot stand komen. Bij twijfel kan Borsele Beweegt de originele 
foto opvragen. 
 
Artikel 9: 
De deelnemers dragen de volle verantwoordelijkheid voor hun ingeleverde werken, zowel op 
het vlak van het recht op privacy als op het vlak van auteursrechten. Deelnemers dragen er 
zorg voor dat personen die zichtbaar zijn op de foto instemmen met het gebruik van de foto. 
Als blijkt dat er gefraudeerd wordt, zal de betreffende foto zonder opgaaf van reden uit de 
fotowedstrijd gehaald worden.  
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Artikel 10: 
De fotografen moeten de auteursrechten van de ingezonden fotowerken bezitten. Zij moeten 
de organisatie vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. De auteurs verlenen 
toestemming voor expositie en publicatie van de foto’s in elk formaat en/of uitsnede. Door 
het inzenden van uw foto machtigt u Borsele Beweegt automatisch om uw foto zonder enige 
vergoeding rechten vrij te gebruiken voor promotiedoeleinden. Uw foto en tekst worden 
opgeslagen in onze databank. 
 
Artikel 11: 
Over de uitslag van de wedstrijd is geen discussie mogelijk en wordt niet gecorrespondeerd. 
 
Artikel 12: 
Door deel te nemen aan deze fotowedstrijd aanvaarden de deelnemers alle bepalingen van 
dit reglement.  
 
Voor meer informatie neemt u contact op met Borsele Beweegt via 0113-238383 of 
borselebeweegt@borsele.nl  
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