Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Lawstreet Breda Fotowedstrijd 2019, (verder te
noemen: “de wedstrijd”) van Stichting Lawstreet Breda, gevestigd aan de Sophiastaat 34, 4811 EM
BREDA (verder te noemen: “Lawstreet”)
1. Algemeen
1.1. De wedstrijd loopt van 15 juli 2019 t/m 1 oktober 2019. Inzendingen die na
30 september 2019 om 23.59 uur worden ontvangen door Lawstreet doen niet mee met de
wedstrijd.
1.2. Door deelname aan deze wedstrijd, door het insturen van een foto, gaat men akkoord met
deze voorwaarden.
1.3. Lawstreet behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van
mening is dat zij niet conform deze voorwaarden handelen.
1.4. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen ouder dan 16 jaar woonachtig in
Nederland.
2. Eisen aan de inzendingen
2.1. Lawstreet behoudt zich het recht voor om deelnemers, waarvan de foto niet voldoet aan
onderstaande eisen, te diskwalificeren:
• De foto moet voldoen aan de opdracht; maak een foto in Breda waarbij het Recht in
Beeld wordt gebracht.
• De foto dient in de stad Breda te zijn gemaakt.
• De foto moet in .jpeg, .jpg, .png, of .gif formaat worden ingestuurd mag max. 15 MB
zijn.
• De foto mag niet meer dan 1 jaar voor de datum van inzending zijn genomen en
mag niet al eerder een prijs hebben gewonnen in een fotowedstrijd.
• Een lichte mate van bewerking, zoals het lichter of donkerder maken of het
toepassen van een kleurcorrectie, is toegestaan.
• Een foto die auteursrechtelijk beschermd werk bevat wordt toegestaan, zolang als
het auteursrecht op die kunstwerken niet geschonden wordt.
• Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer dat de ingestuurde
foto een origineel werk is van zijn of haar hand en dat het geen inbreuk maakt op de
rechten, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de intellectuele
eigendomsrechten, morele rechten en portretrechten van derden.
• De deelnemer vrijwaart Lawstreet van eventuele aanspraken van derden, wegens
schending van enig recht, waaronder maar niet beperkt tot het portretrecht en
auteursrecht van een derde.
• De foto mag geen aanstootgevende, provocerende, lasterlijke, seksueel getinte of
andere bezwaarlijke of ongepaste inhoud bevatten.
• Alle inzendingen moeten uiterlijk 30 september 2019 om 23.59 uur ontvangen zijn.
• Er geldt een maximum van 1 inzending per persoon.
3. Jurering
3.1. De inzendingen worden tussen 1 oktober en 1 november 2019 beoordeeld door een jury,
bestaande uit: Ivo Leenders (VOI advocaten), Paul Hylarides (Arnold & Siedsma) Lotte Schrander
(Fotografe & recent afgestudeerd aan St. Joost), Ron Magielse (journalist en documentair fotograaf) en
Arjen Janssen (Art director, Fujifilm).

3.2. Deze wedstrijd wordt bepaald door de kwaliteit van de ingezonden foto’s, geen enkele
beslissing van de jury wordt gebaseerd op kans of geluk.
3.3. De winnaar krijgt per e-mailbericht van de uitslag.
3.4. Beslissingen van de jury zijn bindend en hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt.

4. Prijs
4.1. Mogelijke kosten, belastingen, heffingen of toeslagen die voorvloeien uit de te winnen prijs
zijn voor rekening en risico van de winnaar. Wanneer de prijs niet wordt geaccepteerd door
de winnaar, mag Lawstreet de prijs naar eigen inzicht al dan niet toekennen aan een andere
deelnemer
4.2. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contact geld of een andere prijs.
5. Toestemming
5.1. Eventuele foto’s en filmpjes van de prijsuitreiking kunnen door Lawstreet dan wel door de
partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.
De deelnemer geeft bij voorbaat toestemming om foto’s of andere beelden waar zijn
portret is afgebeeld te gebruiken voor genoemde publiciteitsdoeleinden. Lawstreet is
hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.
5.2. Op verzoek van Lawstreet is iedere inzender verplicht om binnen zeven dagen na de
ontvangst van een daartoe strekkend verzoek ondertekende verklaringen, waaronder een
ondertekende verklaring van de inzender zelf, van personen op de foto en/of van de
eigenaar van enig materiaal op de ingestuurde foto, toestemming gevend aan Lawstreet om
de foto te reproduceren, te distribueren, te vertonen, te (laten) verkopen en te gebruiken in
ieder medium, inclusief, maar niet uitsluitend voor vertoning in de uiteindelijke
tentoonstelling, voor publicatie in een boek of voor publicatie online, te overhandigen.
6. Aansprakelijkheid
6.1. Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer dat hij Lawstreet en haar partners
niet aansprakelijk zal stellen voor claims, verliezen en schade die voortvloeien uit deelname
aan deze wedstrijd of daaraan gerelateerde activiteiten, alsook uit de acceptatie, het
gebruik, het misbruik of het bezit van de prijs.
6.2. Lawstreet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van opgave van verkeerde gegevens door
de deelnemer en voor eventueel verloren gegane inzendingen.
6.3. De deelnemer vrijwaart Lawstreet voor claims die verband houden met of die voortvloeien
uit het niet naleven van de eisen van artikel 2.1 van de voorwaarden.
7. Recht tot uitstel of annulering
7.1. Bij gebeurtenissen, buiten de macht of controle van Lawstreet, die de administratie,
veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het verloop van de wedstrijd beïnvloeden, behoudt
Lawstreet zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren en/of de wedstrijd te
annuleren, beëindigen, aanpassen of uitstellen. Als Lawstreet besluit de wedstrijd te
annuleren of beëindigen, behoudt Lawstreet de rechten van de ingestuurde foto’s.
8. Contact en klachten
8.1. Eventuele vragen of klachten in verband met de wedstrijd kunnen aan Lawstreet Breda
kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een e-mail aan
lawstreetbreda@gmail.com

