
 

Aanvaarding deelnamevoorwaarden actie ‘Take a shot’. 

Door deelname aan de actie ‘Take a shot’ (hierna: de “Actie”) gaat de deelnemer automatisch 
akkoord met de onderstaande voorwaarden en spelregels.  

Je wordt met deze Actie uitgenodigd om een foto van Krimpen aan den Ijssel te uploaden via de 
website www.crimpenhof.nl. 

Voorwaarden uploaden foto 

• Lever alleen staande (verticale) foto's aan. 
• Zorg dat foto minimaal 3000 pixels breed is, want te kleine foto's kunnen we niet plaatsen. 
• Zorg dat foto minimaal 300 DPI is (Tip: te controleren in Photoshop). 
• Lever je foto aan in .TIFF, .PNG of .JPEG. 
• De foto moet gemaakt zijn in Krimpen aan den Ijssel. Thema is uiteenlopend, van parken, 

pleinen, gevels, gebouwen. Als het maar een voor jou mooie plek is in Krimpen aan den Ijssel.  
• Vul het volledige formulier in. 
• Vertel in de beschrijving waar de foto is gemaakt (straatnaam). 

De Actie 
 

• Insturen van foto’s is mogelijk gedurende de periode 4 april t/m 28 april 2018. 
• Deelname aan de Actie is gratis (met uitzondering van de kosten voor het internet gebruik). 
• Je kunt één foto per persoon insturen. 
• Op 30 april 2018 selecteert de jury de foto’s die zullen worden vertoond in de expositie in 

winkelcentrum Crimpenhof. Daarbij zal de naam van de deelnemer, die de betreffende foto 
heeft ingezonden, worden vermeld. Niet alle foto’s zullen dus getoond worden in de 
expositie.  

Deelname aan de Actie 
 
Ten aanzien van de deelname aan de Actie gelden de volgende regels:  

• Elke deelnemer wordt geacht de algemene normen en waarden van het maatschappelijk 
verkeer en de wettelijke regels in acht te nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen 
seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend mogen 
worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Ook mogen er geen 
commerciële beelden met reclamedoeleinden worden ingediend. 

• De bijdragen mogen geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen. 
Degene die een foto plaatst dient in te staan voor de toestemming voor publicatie van alle 
personen die op de foto te zien zijn. 

• Je verklaart dat de publicatie- of auteursrechten van je ingezonden foto bij jou berusten en 
niet bij een andere persoon, bedrijf of organisatie. 

• Alle rechten ten aanzien van de bijdragen worden door de deelname overgedragen aan 
Crimpenhof en worden daarom eigendom van Crimpenhof, die de bijdragen kan gebruiken 
voor de Facebookpagina, website en overige communicatiemiddelen.   

• Crimpenhof behoudt zich te allen tijde het recht voor om (delen van) de bijdragen te wijzigen 
en/of te bewerken. 

• De deelnemer zal in de bijdrage geen commerciële berichten opnemen. 



• Eventueel door deelnemers verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen 
technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke 
schaden. 

• Crimpenhof heeft het recht om bij misbruik deelnemers uit te sluiten van deelname.  
 
Aansprakelijkheid Crimpenhof  

• Crimpenhof is niet aansprakelijk voor de inhoud van door de deelnemers geplaatste 
bijdragen. 

 
Overige voorwaarden 

• Op deze deelnamevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen 
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze 
deelnamevoorwaarden kunnen te allen tijde aangepast worden. Wij adviseren daarom de 
deelnamevoorwaarden regelmatig te bekijken. Voor vragen over de Actie kun je contact 
opnemen met marie-louise@wfcommunicatie.nl . 

 

 

 
 

 

 


