
 

 

Algemene voorwaarden / spelregels Fotowedstrijd ‘Mijn Stad’ 

 
De spelregels in dit document gelden voor de Fotowedstrijd ‘Mijn Stad’ die uitgeschreven wordt door het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Agenda Stad, het Atelier Rijksbouwmeester en 
de Kunstcommissie van het Ministerie van BZK en Veiligheid en Justitie (in dit document ‘Organisatie’ 
genoemd). 
 

 
Deelname 
1.1 Door één of meerdere foto’s in te sturen stemt de deelnemer in met deze algemene   

 voorwaarden. 
1.2 Deelname aan de fotowedstrijd staat open voor iedereen. 
1.3 Van elke locatie mag u één foto insturen. 
1.4 Inzendingen moeten digitaal worden aangeleverd. Deelname is mogelijk door middel van het 

uploaden van een foto via www.agendastad.nl. 
1.5  De foto moet worden ingestuurd als JPEG-bestand. De bestandsgrootte van de foto moet 

minstens 2 MB zijn. Foto’s die niet aan deze specificaties voldoen worden automatisch uitgesloten 
van deelname.  

1.6  De foto moet gemaakt zijn in 2015.  

1.7  De foto moet gemaakt zijn in Nederland. 
1.8  Stuur de originele foto, dus geen bewerkte of gemanipuleerde foto, geen foto met watermerk of 

 tekst, geen foto die is samengesteld uit meerdere opnamen. 
1.9  Lichte beeldbewerking is wel toegestaan.   
1.10  De foto moet passen binnen het thema ’stad’.  
1.11  In maximaal 100 woorden moet u uitleggen waarom u deze locatie heeft gefotografeerd.  
1.12  De foto mag niet eerder voor een andere prijsvraag zijn ingezonden. 
 

Jurering en prijzen 
2.1  Alle inzendingen worden beoordeeld door een jury. De jury beoordeelt de foto’s op aspecten als 

compositie en onderwerpkeuze. 
2.2  De jury bestaat uit: Mark Frequin (Directeur-generaal Wonen en Bouwen), Koen van Velsen 

(rijksadviseur architectuur College van Rijksadviseurs) en Wim van Sinderen (curator 
Fotomuseum Den Haag). De juryleden hebben gelijk stemrecht. 

2.3  Uit alle ingezonden foto’s selecteert de jury drie of meer foto’s die geprint worden getoond op de 

fototentoonstelling ‘Mijn Stad|My City’. 

2.4  Alle ingezonden foto’s (die voldoen aan de algemene voorwaarden) worden via beeldscherm(en) 
digitaal getoond in de fototentoonstelling.  

2.5 De volgende prijzen zijn te winnen: 1e pijs: € 250,00, 2e prijs: € 100,00, 3e prijs: € 50,00. 
2.6 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.   
 
Periode 

3.1  De fotowedstrijd ‘Mijn Stad’ loopt van 6 juli t/m maandag 17 augustus 2015.  
3.2  Om deel te nemen aan de fotowedstrijd moet de foto voor 18 augustus ontvangen zijn.  
3.3 De foto kan na inzending niet meer in gewijzigde vorm worden ingezonden.  
3.4  De selectie foto’s die geprint wordt getoond in de tentoonstelling, wordt voor 3 september 2015 

bekend gemaakt. 
3.5 De prijswinnaars krijgen voor 3 september 2015 bericht.  

 
Overige bepalingen 
4.1  Met het inzenden van een foto geeft u de organisatie toestemming de foto rechtenvrij (kosteloos) 

te gebruiken in de tentoonstelling en in verschillende publicaties van de organisaties. Bij plaatsing 

wordt waar mogelijk de naam van de deelnemer vermeld. 
4.2 De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is van de door hem/haar ingezonden foto. 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 
organisatie tegen deze aansprakelijkheid.  

4.3  Foto’s die niet aan de technische specificaties voldoen of aanstootgevend zijn worden uitgesloten 
van deelname. 

4.4  De foto moet worden voorzien van de naam van de inzender, e-mailadres, locatie en datum van 
de opname en een korte omschrijving. Dit doet de inzender via het wedstrijdformulier op 
www.agendastad.nl. De organisatie houdt zich het recht voor om de ingezonden tekst te 

redigeren. 
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Privacy 

5.1  De deelnemer blijft eigenaar van de ingezonden foto. De inzender mag de foto vrij blijven 
gebruiken. 

5.2  De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming met 
betrekking tot het onderwerp/de inhoud. Als een afgebeeld persoon herkenbaar in beeld is 
gebracht, dan moet deze daarvoor bewijsbaar toestemming hebben gegeven. 

5.3  De organisatie is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op 

rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp/de inhoud van 
inzendingen, en de deelnemer stemt ermee in de organisatie in zulke gevallen te vrijwaren en 
schadeloos te stellen. 

5.4  Met uw deelname en het plaatsen van uw foto gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke 
gegevens worden verwerkt. Op deze manier kan een winnaar bericht worden gestuurd over 
opname van de foto in de tentoonstelling. Uw gegevens worden niet aan andere partijen 
beschikbaar gesteld. Het gebruik van persoonlijke gegevens gebeurt vanzelfsprekend met 

inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. 
 
Tot slot 
6.1  Als geen van de inzendingen voldoet aan de verwachtingen van de jury, kan de organisatie 

beslissen de wedstrijd te beëindigen. Er zullen in dit geval geen foto’s worden getoond op de 

tentoonstelling ’Mijn Stad | My City’.  
6.2  Type- en/of zetfouten zijn voorbehouden. 

 


