Algemene voorwaarden ideeëncompetitie Langs de Waal
Door deelname aan deze prijsvraag/ideeëncompetitie gaan de deelnemers akkoord met de onderstaande
algemene voorwaarden:
1. Dit reglement is van toepassing op de prijsvraag/ideeëncompetitie ‘Langs de Waal‘ – Ideeëncompetitie
Tijdelijk Gebruik Gronden. De prijsvraag/ideeën-competitie loopt van 01 oktober 2016 tot medio februari
2017. In maart 2017 worden de winnaars bekendgemaakt.
2. De prijzen zijn uniek en staan op naam van de winnaars. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of,
in geval het geen geldprijs betreft, uit te keren in geld.
3. Alleen personen die zich via de website www.langsdewaalnijmegen.nl en binnen de gestelde periode,
inschrijven voor deelname komen in aanmerking voor de prijs. Daarbij dient ook een geldende inzending
tijdig digitaal te worden ingezonden.
4. De organisatie van de competitie behoudt zich het recht voor een deelnemer op enig moment te
diskwalificeren of te weigeren een prijs toe te kennen wanneer de deelnemer(s):
 één van de voorwaarden heeft overtreden,
 fraude of plagiaat heeft gepleegd,
 onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt,
 gestelde termijnen binnen deze prijsvraagcompetitie heeft overschreden,
 op enige wijze de wetgeving heeft overtreden.
5. De organisatie behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de prijsvraag/ideeëncompetitie te allen
tijde te beëindigen, verlengen of wijzigen, indien de uitvoering van de prijsvraag/ideeëncompetitie in alle
redelijkheid niet langer gecontinueerd kan worden.
6. De winnaars worden aangewezen op basis van een jurering die gehouden wordt in januari/februari 2017.
De beslissing is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. In maart 2017 zal de
organisatie contact opnemen met de winnaars.
7. Alle deelnemers gaan akkoord met publicatie van zijn/haar inzendingen en naamsvermelding op de
website en in social media uitingen van Gemeente Nijmegen en Radboud Universiteit.
8. De organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:
 de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.
 storingen in netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane
gegevens.
 andere schade, zoals letselschade en eventuele gevolgschade in verband met de deelneming aan deze
prijsvraag/ideeëncompetitie, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van de
organisatie.
9. De gegevens van de deelnemers worden vastgelegd in een bestand. De deelnemers aan deze
prijsvraag/ideeëncompetitie verklaren zich ermee akkoord dat de organisatie (Gemeente Nijmegen en
Radboud Universiteit) gebruik maakt van zijn/haar gegevens voor communicatie en opleidingsdoelen.
Uitsluitend op uitdrukkelijk, schriftelijk en/of per e-mail gedane verzoek van de deelnemer, worden diens
gegevens niet aangewend voor de voornoemde doeleinden en worden deze niet opgeslagen als
databankinformatie.
10. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvraag/ ideeëncompetitie, acties of deze algemene
voorwaarden kunnen schriftelijk of elektronisch gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende
gefrankeerde envelop naar Gemeente Nijmegen, afdeling Ontwikkelingsbedrijf, t.a.v. R. Hoksbergen,
Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen, of stuur een email naar info@langsdewaalnijmegen.nl.
11. Deelname aan de prijsvraag/ideeëncompetitie houdt acceptatie van deze voorwaarden in. Betwisting van
de voorwaarden in het reglement zal niet in overweging worden genomen.

