
 
 
 

Voorwaarden Schrijfwedstrijd 
 

Het Bevlogen Oog 2017 van Vogelbescherming Nederland 
 

 
 

1. Algemene voorwaarden voor deelname  
1. Inzending van bijdragen voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze 

wedstrijdvoorwaarden in.  
2. Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of 

anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.  
3. De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de 

wedstrijdvoorwaarden te voldoen. De wedstrijdorganisatie is niet verplicht om een weigering te 
onderbouwen.  

4. Aan de beschreven ervaringen mogen geen handelingen ten grondslag hebben gelegen die tot 
verstoring van de vogels en/of de natuur hebben geleid.  

5. Bijdragen kunnen worden geweigerd indien de beschreven ervaringen naar het oordeel van de 
wedstrijdorganisatie in strijd zijn met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten dan wel in strijd is 
met deze actievoorwaarden.  

6. Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury of werkzaam zijn bij 
Vogelbescherming Nederland zijn van deelname uitgesloten.  

7. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht. 
 

2. Inzendingen  
• Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd via een e-mail naar 

schrijfwedstrijd@vogelbescherming.nl. 
• Inzenden kan tot en met 22 augustus 2017. De inzendtermijn sluit op 23 augustus 2017, 0.00 uur.  
• Te laat ingezonden bijdragen worden geweigerd, deze bijdragen worden niet beoordeeld of 

gebruikt, maar ook niet teruggestuurd.  
• Iedere deelnemer mag slechts 1 bijdrage inzenden.  

 



3. Bijzondere voorwaarden voor deelname  
• Deelname aan de wedstrijd staat voor iedereen open, ook voor niet-leden van Vogelbescherming 

Nederland.  
 

4. Jurering en prijs  
• De jury bestaat uit: Nadja Jansma, Kirsten Dorrestijn, Idde Lammers en René de Vos van magazine 

Vogels én Caspar Janssen, columnist van de Volkskrant.  
• Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria: Het schrijfsel van 

maximaal 350 woorden moet pakkend en origineel zijn, spelling en grammatica dienen (vrijwel) 
foutloos te zijn, stilistisch moet het werk hoog scoren. 

• De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, of dit nu de 
wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft.  

• De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter 
uitsluitend door middel van anonieme beoordeling van de bijdragen.  

• Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn deelname aan de 
wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.  

• De wedstrijdorganisatie verschaft aan de prijswinnaars tijdig duidelijke en ondubbelzinnige 
inlichtingen.  

• Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.  
 

5. Auteursrechten en gebruik 
• Deelnemers gelden in alle gevallen als makers van de schrijfsels. Indien de schrijver deelneemt aan 

de wedstrijd in de uitoefening van zijn/haar dienstverband, dan geldt de werkgever van de schrijver 
als maker/deelnemer, tenzij de werkgever aangeeft dat dit niet het geval is.  

• De auteursrechten op de ingezonden schrijfsels berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het 
meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.  

• De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op het door hem/haar ingezonden schrijfsel. In 
geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot 
het schrijfsel – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de 
wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.  

• De winnaars stemmen in met publicatie van de winnende schrijfsels op de website van 
Vogelbescherming Nederland en in het tijdschrift Vogels, zonder daarvoor een nadere vergoeding te 
verlangen of voorwaarden te stellen.  

• De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie, via welke 
media dan ook. Indien sprake is van deelneming in de uitoefening van een dienstverband, kan 
worden bedongen dat de namen van zowel de werkgever als de schrijver (werknemer) worden 
vermeld.  

 
6. Overige bepalingen  

• De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden niet gedurende de periode dat de wedstrijd 
wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verplicht. In dat geval zal dit 
onmiddellijk bekend worden gemaakt.  

• Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie 
als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands 
recht.  

 


