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Wedstrijdvoorwaarden Waddenvereniging fotowedstrijd 2020 

 

• Deze spelvoorwaarden horen bij de fotowedstrijd van de Waddenvereniging van de 

website www.waddenvereniging.nl/fotowedstrijd. 

• Insturen van zelf gemaakte foto’s vanaf maandag 15 juni 2020 t/m zondag 30 augustus 

2020. 

• Je maakt kans op één van de volgende prijzen: 

o 1e prijs: Een fotoworkshop in het waddengebied van 1 dagdeel ter waarde van €175,-. 

o 2e prijs: Jouw foto afgedrukt op plexiglas en afgeleverd op een adres in Nederland ter 

waarde van €100,-. 

o 3e prijs: Eén van de vijf exemplaren van het boek ‘Het wad te Voet’ afgeleverd op een 

adres in Nederland ter waarde van € 25,-. 

• Gewonnen prijzen kunnen niet in een geldbedrag worden uitgekeerd. 

• De winnaars krijgen bericht via het doorgegeven e-mail adres en worden vermeld op de 

website. Alle prijzen kunnen t/m 31 december 2020 verzilvert of verzonden worden. 

• Via het formulier op de website www.waddenvereniging.nl/fotowedstrijd kun je jouw 

foto’s inzenden in twee categorieën. Je mag dezelfde foto niet insturen voor meerdere 

categorieën. Je kunt maximaal 3 digitale foto’s inzenden per categorie. 

• De vakjury bestaat uit 3 personen en bepaald welke foto meedoet. De vakjury heeft het 

recht om ingezonden foto’s in een andere categorie te plaatsen. 

• De minimale grootte van foto’s die ingezonden kunnen worden is 2,5 MB, de maximale 

grootte is 10 MB. Je kunt alleen JPG bestanden uploaden. 

• Alleen kleine bewerkingen van foto’s zoals uitsnede maken, verscherpen, contrast, 

helderheid, schaduwen, hooglichten en witbalans aanpassen zijn toegestaan. Ook het 

wegpoetsen van vuiltjes en vlekjes is toegestaan.  

• Niet toegestaan is het klonen van elementen uit andere beelden, het verwijderen van 

beeldbepalende elementen of het gebruik van creatieve filters. 

• Teksten (en dus ook namen) in foto’s en passe partouts of kaders zijn niet toegestaan. 

• De natuur mag niet verstoord zijn om de foto te maken. 

• Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de competitie. 

• De inzender of de oorspronkelijke auteur geeft de Waddenvereniging het volledige en 

onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door de 

Waddenvereniging. Denk aan publicatie in het tijdschrift WADDEN magazine, op de 

website, sociale media en andere uitingen van de Waddenvereniging. Daarmee lever je 

een belangrijke bijdrage in ons en daarmee de bescherming van Waddenzee 

Werelderfgoed.  

• De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de inzender. 

• De deelnemer vrijwaart de Waddenvereniging voor claims van derden die pretenderen 

auteursrechthebbende te zijn. 

• De deelnemer vrijwaart de Waddenvereniging voor claims van geportretteerden. 

• Over de keuze van de foto’s kan niet worden gecorrespondeerd. 
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