Voorwaarden Fotowedstrijd Durftedragen.nl
Artikel 1: Fotowedstrijd Durftedragen.nl
Durftedragen.nl (www.durftedragen.nl hierna: de website) organiseert een fotowedstrijd (hierna: de
actie). De actie start op 9 juli 2013 en loopt tot 9 september 2013. Vanaf 9 september a.s. is deelname
niet meer mogelijk. De winnende foto’s worden bekend gemaakt op www.durftedragen.nl en de
prijswinnaars krijgen per e-mail bericht.
Deelname is alleen mogelijk door het uploaden van je foto’s op www.durftedragen.nl/fotowedstrijd
Artikel 2: Participatie
Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met dit wedstrijdreglement. Aan deelname
aan de actie zijn geen kosten verschuldigd. Er mogen per persoon maximaal 10 foto’s ingestuurd
worden.
Artikel 3: Foto’s
1. Deelnemers worden verzocht om een draagfoto te uploaden op www.durftedragen.nl/fotowedstrijd
in de door hem/haar gekozen categorie. De deelnemer verklaart dat alle opgegeven
persoonsgegevens waar, juist en niet misleidend zijn. De foto dient aan de volgende technische
maatregelen te voldoen:
a) alleen digitale foto’s worden geaccepteerd.
b) het bestandstype dient JPG of PNG te zijn.
2. Durftedragen.nl promoot het ergonomisch dragen van kinderen. Foto’s de uitgesloten zijn van
deelname zijn o.a. foto’s waarop dieren gedragen worden in een draagzak, foto’s van enkel dieren,
foto’s van niet-ergonomische dragers (ook wel babybungels genoemd) en foto’s waarop een kindje op
een niet-ergonomische manier gedragen wordt (liggend of bijvoorbeeld met het gezicht naar voren).
De beoordeling van de foto’s ligt bij Durftedragen.nl
3. De deelnemer garandeert dat hij/zij in het bezit is van alle (intellectuele) eigendomsrechten
(inclusief alle persoonlijkheidsrechten) op de foto.
4. Durftedragen.nl en partnerwebsite Dragen & Zo zijn vrij om de foto’s op de website te publiceren en
voor andere promotionele doeleinden te gebruiken, ook al is deelnemer geen winnaar van de actie.
5. Alle ingezonden foto’s dienen aan de in dit artikel opgenomen gedragscode te voldoen. Het is
verboden dat de foto de volgende elementen bevat:
a) materiaal dat inbreuk maakt op de rechten van derden;
b) (kinder)pornografie;
c) seksuele intimidatie en/of discriminatie;
d) (bekende) personen van wie de deelnemer geen toestemming voor het gebruik van het portret van
zulk een persoon heeft;
e) bekende structuren (gebouwen, bruggen, enz.) van welke deelnemer geen toestemming voor het
gebruik op de foto van de rechthebbende heeft;
f) gebruik van objecten/producten waarop een beeldrecht, merkrecht en/of een ander recht van een
derde berust, waarvoor deelnemer geen toestemming van de derde heeft om gebruik daarvan te
maken; of
g) obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard.
Artikel 4: Toewijzing van de winnaars
Alle ontvangen en goedgekeurde foto’s zullen op de website worden gepubliceerd. Prijzen zijn niet
inwisselbaar voor geld of een andere prijs. De prijswinnaars worden bekend gemaakt op
www.durftedragen.nl en per e-mail.
Artikel 5: Prijzen
1 x Bondolino ergonomische drager
1 x Little Frog draagdoek
1 x Calin Bleu draagdoek
1 x winnende foto op canvas
1 x grote gevulde Goodiebag

1 x Rubens Linné Bumble Bee
1 x Rubens Linné Blueberry
1 x Bilibo mini setje 2 kleuren
1 x Setje Babylegs
1 x Set kaarten van Jakima
5 x extra prijs “Goodiebag” in de categorie Dragen & Zo
Artikel 6: Actievoorwaarden
Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. Deze actievoorwaarden zijn te vinden
op de website en zijn tevens schriftelijk opvraagbaar bij Durftedragen.nl
Artikel 7: Recht tot beëindiging/wijziging
Durftedragen.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:
a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie (waaronder het verwijderen van de foto van de
website) indien Durftedragen.nl van mening is dat er sprake is van het misbruik maken van de actie,
frauduleus handelen en/of deelnemers trachten de actie onrechtmatig te beïnvloeden;
b) wijzigingen en verbeteringen op de website aan te brengen of de toegang tot de site te beperken
en/of te beëindigen; en/of
c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen en/of de actie voortijdig te
beëindigen, Durftedragen.nl dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de
juiste invoer en de verzending van gegevens. Durftedragen.nl garandeert onder andere niet dat de
telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat zijn
website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen. Durftedragen.nl
is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door Durftedragen.nl
te verstrekken prijzen. Durftedragen.nl geeft geen enkele garantie op de door Durftedragen.nl te
verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
Artikel 9: Website
Durftedragen.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die
voortvloeien uit het bekijken van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook.
Het intellectuele eigendom op de inhoud van deze site ligt bij Durftedragen.nl. Hieronder wordt
verstaan: teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, beeldmateriaal, geluidsmateriaal,
formats en overige materialen. Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd,
openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Durftedragen.nl. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.
Artikel 10: Persoonsgegevens
De gegevens die Durftedragen.nl in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt worden eigendom
van Durftedragen.nl en zullen slechts voor het uitvoeren van de actie worden gebruikt.
Als u nog vragen heeft over deze voorwaarden kunt u contact opnemen met:
Durftedragen.nl
Marina Wetemans
Edisonlaan 22B
6003 DB Weert
E-mail: info@durftedragen.nl

