
Voorwaarden voor deelname aan de Photo Warrior 2021 
 

1. Organisator 

De organisator van dit evenement is: 

Jeffrey Van Daele 

 

2. De tentoonstelling en de wedstrijd 

De titel van dit evenement is Photo Warrior en is zowel een online tentoonstelling als een wedstrijd. U 

kunt deelnemen aan de wedstrijd door het inzenden van (een) foto('s) zoals beschreven in dit 

document. De foto's worden getoond onder www.fotokot.online en sociale media. U kunt de hieronder 

onder punt 6 beschreven prijzen winnen. 

 

3. Deelname 

Deelname is beperkt tot personen met leeftijd van 16 jaar en ouder. Om deel te nemen aan Photo 

Warrior moet u een foto indienen via de website www.fotokot.online, overeenkomstig de in dit 

document vermelde voorwaarden. U kunt uw foto inzenden vanaf 23.59u op 31 juli 2021. Deze periode 

wordt aangeduid als "Inschrijvingsperiode". 

 

4. Procedure 

4.1. Je mag in totaal maximaal drie foto's inzenden. 1 per ‘Challenge’. Voor het inzenden van een 

foto moet u gebruik maken van de website. Het is niet toegestaan om foto's op een andere manier in te 

sturen.  

4.2. De ingezonden foto moet in JPEG-bestandsformaat zijn. Bij het inzenden moet u uw voor- en 

achternaam, alsook de titel van de challenge opgeven. Deze informatie is verplicht en we hebben het 

nodig om Photo Warrior uit te voeren. 

4.3. Door het inzenden van uw foto gaat u akkoord met deelname aan Photo Warrior en bent u 

gebonden aan deze voorwaarden.  

4.4. De foto en de ingezonden informatie zal worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming 

met dit document. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het onderdeel Data Privacy hieronder. 

4.6. Wij accepteren geen inzendingen voor wedstrijden die: 

a) automatisch door de computer worden gegenereerd; 

(b) ingevuld zijn door derden of in bulk; 

(c) die we ongeschikt of beledigend vinden of die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving. 

Voorbeelden van dergelijke foto's zijn: foto's die inbreuk maken op auteursrechten, die 

http://www.fotokot.online/


verboden inhoud tonen, die lasterlijk of vernederend zijn of die met kwade bedoelingen zijn 

ingezonden zoals bende- of pestkoppen; 

(d) onvolledig of onjuist zijn; 

Wij zijn niet verplicht u te informeren dat uw inzending niet is geaccepteerd. 

 

5. Selectie van de winnaars 

Op het einde van de inschrijfperiode zal een fotoclub 15 laureaten kiezen en een professionele jury de 

winnaars. De foto's worden beoordeeld op basis van de meest inspirerende en unieke inhoud. De 

beslissing van de jury (redelijk handelend) is definitief. 

 

6. De prijs 

Er is/zijn 1 hoofdprijs en 3 categorieprijzen te winnen. 

HoofdPrijs : Fujifilm X-S10 + XC 15-45mm geschonken door Fujifilm Belgium. 

Categorieprijs : 3x 1 30x40 Fujiblox print geschonken door Fujifilm Belgium. 

De prijs is zoals vermeld en kan niet worden overgedragen, verkocht of geruild. Er is geen alternatief in 

contanten. Wij bepalen de kleur van de camera. De kleur van de camera kan afwijken van de camera die 

op de website van FUJIFILM wordt afgebeeld.  In het algemeen behouden wij ons het recht voor om een 

prijs van gelijke of grotere waarde te vervangen in geval van onbeschikbaarheid door omstandigheden 

buiten onze controle.  

 

7. Winnaarsaankondiging 

De winnaars worden in het magazine #3 (uitgave oktober/november/december) bekend gemaakt.  

 

8. De prijs claimen 

8.1 Om de prijs te kunnen claimen, is de winnaar verplicht om FUJIFLM zijn volledige naam, e-mailadres 

en postadres te geven. 

8.2 Zolang het antwoord in paragraaf 8.1 is ontvangen, wordt de prijs volgens onze gebruikelijke 

leveringsvoorwaarden gratis op het door de wedstrijd opgegeven adres geleverd. 

8.3 De prijs kan niet door een derde partij namens de winnaar worden opgeëist. 

8.4 FUJIFILM zal alle redelijke inspanningen leveren om contact op te nemen met de winnaar. Indien de 

winnaar niet binnen 14 dagen na de kennisgeving van FUJIFILM aan FUJIFILM bevestigt dat hij of zij de 

prijs aanvaardt, vervalt de prijs. 

8.5 FUJIFILM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien de winnaar niet in staat is de prijs in 

ontvangst te nemen. 



 

9. Overdracht van rechten / Toestemming 

9.1 Door het inzenden van een foto draagt u onherroepelijk de gebruiksrechten voor Photo Warrior en 

de bijbehorende PR-activiteiten over aan FOTOKOT en de aan haar gelieerde bedrijven, zonder tijds- of 

geografische beperking. Dit omvat in het bijzonder de publicatie, reproductie, illustratie en publicatie 

van de foto ten behoeve van eigen reclame in het kader van Photo Warrior en de presentatie van 

FOTOKOT. Deze toestemming omvat in het bijzonder het gebruik van de ingezonden foto voor 

a) presentatie van Photo Warrior, 

b) illustratie in publicaties en persberichten in alle soorten media over Photo Warrior en 

FOTOKOT 

c) informatie op het FOTOKOT-intranet en de sociale netwerken. 

9.2 Voor elk verder gebruik van uw foto, inclusief commercieel gebruik, is uw aparte toestemming 

nodig. 

9.3 Anderen kunnen uw foto('s) delen op sociale netwerken. Dergelijke foto's kunnen dan overal 

opnieuw worden gedeeld. Door een foto in te sturen geeft u toestemming dat anderen uw foto's mogen 

delen op sociale netwerken. 

 

10. Recht op de foto en rechten van derden 

10.1 Door het inzenden van de foto bevestigt u dat u de maker bent van de ingezonden foto en dat u 

onbeperkte auteurs- en gebruiksrechten heeft op deze foto. 

10.2 Door de foto in te zenden bevestigt u dat de foto geen inbreuk maakt op toepasselijke wetten (bijv. 

het schenden van auteursrechten of het tonen van verboden inhoud) of rechten van derden, in het 

bijzonder persoonlijke rechten van mensen die op de foto worden getoond (bijv. de inhoud van de foto 

is lasterlijk of vernederend of de foto is ingezonden met kwade bedoelingen, zoals het lastig vallen van 

mensen of pesten). 

10.3 U bevestigt dat u van alle personen die herkenbaar op de foto zijn afgebeeld, toestemming heeft 

gekregen voor het gebruik van deze foto, alsmede van de personen die de rechten op de merken of op 

de eventueel op de foto geportretteerde kunstwerken bezitten (in de vereiste mate).  

10.4 U vrijwaart JEFFREY VAN DAELE en de aan haar gelieerde ondernemingen voor alle aanspraken van 

derden die voortvloeien uit en verband houden met het gebruik van de foto in Photo Warrior zoals 

bepaald in dit document, ongeacht de rechtsgrond. 

 

11. Geen tegenprestatie 

U ontvangt geen vergoeding of vergoeding voor het ter beschikking stellen van de foto. 

 



12. Algemene bepalingen 

12.1. JEFFREY VAN DAELE en FOTOKOT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het optreden van 

technische problemen bij het invullen van het registratieformulier en het uploaden van de foto.  

12.2. JEFFREY VAN DAELE en FOTOKOT behoudt zich het recht voor om Photo Warrior op elk moment 

te onderbreken of te beëindigen, of om de deelnemingsvoorwaarden zonder voorafgaande 

aankondiging en zonder opgaaf van redenen te wijzigen. JEFFREY VAN DAELE en FOTOKOT zal dit recht 

in het bijzonder uitoefenen indien de voortzetting van Photo Warrior om technische of juridische 

redenen niet kan worden gegarandeerd. JEFFREY VAN DAELE en FOTOKOT behoudt zich het recht voor 

om de procedure en de datum van het evenement voor Photo Warrior te wijzigen. 

13. Gegevensprivacy 

13.1. De foto en de ingezonden informatie zullen worden opgeslagen en verwerkt in 

overeenstemming met dit document en ons Privacybeleid. In geval van discrepanties of 

tegenstrijdigheden tussen dit document en het Privacybeleid, heeft dit document voorrang. 

13.2. De gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen om FUJIFILM Printlife in staat te stellen 

de in dit document beschreven media- en social media-activiteiten uit te voeren.  

13.3. Uw foto en, indien u toestemming geeft door een specifiek vakje aan te vinken op het 

uploadformulier, wordt ook de naam die u heeft opgegeven openbaar gemaakt en is volledig zichtbaar 

zoals beschreven in dit document.  

13.4. Indien u zich abonneert op onze marketingcommunicatie zullen wij de door u verstrekte 

persoonsgegevens gebruiken om u onze e-mailmarketingcommunicatie te sturen in overeenstemming 

met ons Privacybeleid. 

13.5. Wij bewaren de ingezonden foto's en gegevens zolang wij besluiten Photo Warrior online 

beschikbaar te stellen. Indien wij besluiten om Photo Warrior te stoppen, zullen wij uw gegevens van de 

website verwijderen en op onze servers verwijderen, tenzij u zich op onze marketingcommunicatie heeft 

geabonneerd. In dat geval bewaren wij uw e-mailadres om u onze marketingcommunicatie toe te 

sturen, in overeenstemming met ons Privacybeleid.  

13.6. U erkent en aanvaardt dat de door u ingediende foto's overal ter wereld kunnen worden 

geraadpleegd en bekeken en dat derde landen buiten de EU kunnen voorzien in andere normen voor 

het auteursrecht en andere eigendomsvermeldingen. U kunt uw toestemming om uw naam samen met 

de foto te publiceren in de toekomst intrekken.   
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