
  

ALGEMENE VOORWAARDEN: ODE AAN HET LANDSCHAP 
  
Ter ere van haar 90-jarig jubileum organiseert Het Limburgs Landschap de creatieve wedstrijd Ode 
aan Het Landschap en nodigt iedereen uit om zijn of haar Ode aan Het Landschap te brengen.  
 
Onderstaande wedstrijdvoorwaarden zijn van toepassing op de door Het Limburgs Landschap 
georganiseerde wedstrijd Ode aan Het Landschap: 
 

 Het Limburgs Landschap mag ingestuurde odes vrij van rechten gebruiken voor niet-
commerciële doeleinden, bij insturen gaat u hiermee akkoord; 

 Inzendingen (inclusief foto’s) mogen digitaal bewerkt zijn; 

 Als inzendingen te groot of complex zijn om te versturen (bijvoorbeeld een schilderij of 
beeldhouwwerk), verstuur dan een foto hiervan. Kunstwerken, schilderijen of andere 
vormen van creatieve uitingen blijven eigendom van de inzender; 

 Van gedichten, muziekstukken, dansen of liedjes mogen de teksten en/of een video-opname 
worden ingestuurd; 

 Iedere digitale inzending moet voorzien zijn van een bijschrift (titel van de ode, korte 
omschrijving en naam van de inzender) 

 Maximaal 5 inzendingen per persoon; 

 Inzendingen waarvan Het Limburgs Landschap vindt dat die niet binnen het thema Ode aan 
het landschap vallen, geen betrekking hebben op de natuurgebieden of erfgoedlocaties van 
Het Limburgs Landschap of die op andere wijze niet voldoen aan de gestelde eisen, worden 
door Het Limburgs Landschap uitgesloten van deelname; 

 Deelname aan de wedstrijd is mogelijk van 1 januari tot en met 30 juni 2021. De wedstrijd 
sluit die dag om 12:00 uur. 

 Aangeleverde foto’s moeten minimaal 1 MB en maximaal 5 MB zijn. Aanvaardbare 
bestandsformaten zijn: png, jpg of tiff. 

 In de periode van 1 juli tot 31 juli worden alle inzendingen verzameld en beoordeeld. Na 
afloop van deze wedstrijdperiode worden de beste inzendingen gekozen door de vakjury, 
eventueel opgedeeld in verschillende categorieën. De jury zal bij haar beoordeling o.a. letten 
op de kwaliteit en originaliteit van de inzending. Deelnemers van wie een ode is 
genomineerd, krijgen tijdig bericht via e-mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Overeenkomst tussen gebruiker Het Limburgs Landschap 
Voor dit platform geldt dat je hierop teksten, foto’s en video’s mag uploaden, mits je de hierna 
weergegeven bepalingen en voorwaarden aanvaardt. Door materiaal in te sturen geef je aan hiermee 
in te stemmen. Het Limburgs Landschap heeft het recht onderstaande voorwaarden te wijzigen. 
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden op 
deze website bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 dagen na bekendmaking. 
 
Foto’s  
Om de wedstrijd leuk en veilig te houden zijn onderstaande inzendingen niet toegestaan: 
• Uploaden van teksten, foto’s, video’s of andere creatieve uitingen die inbreuk maken op de 
privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden; 
• Uploaden van materiaal met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, 
inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie 
die op enigerlei wijze inbreuk maken op de persoonlijke rechten van anderen; 
• Uploaden van materiaal met reclame-uitingen; 
• Insturen van materiaal onder de naam van iemand anders. 
 
Disclaimer 
Het Limburgs Landschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe websites 
waarop foto’s mogelijk (verder) wordt gepubliceerd. Indien je van mening bent dat er sprake is van 
overtreding van bovenstaande gebruiksregels kun je via het contactformulier op de websites van Het 
Limburgs Landschap contact opnemen. 
 
Rechten Het Limburgs Landschap 
• Het Limburgs Landschap behoudt zich het recht voor om je de toegang tot deze website 
zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen; 
• Het Limburgs Landschap behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder 
voorafgaande toestemming inzendingen te bewerken, inzendingen niet openbaar te maken of deze 
te verwijderen van de website; 
• Het Limburgs Landschap is onherroepelijk gerechtigd de inzendingen die op deze website 
staan of hebben gestaan, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen door middel van vastlegging 
en/of publicatie op internet, radio, televisie en gedrukte media (omroepbladen, dag-, nieuws- en 
weekbladen), alsmede om de inzendingen te exposeren. In geen geval ontstaat door dit gebruik 
enige aanspraak op vergoeding. 
 
Intellectuele eigendomsrechten 
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het via deze 
website ingezonden materiaal zijn eigendom van Het Limburgs Landschap en/of zijn opgenomen met 
toestemming van de betreffende gebruikers/eigenaren. Behoudens voor zover dit wettelijk is 
toegestaan, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt of openbaar gemaakt, in 
welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder toestemming van Het Limburgs Landschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Algemene voorwaarden: 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de digitale fotowedstrijden en andere creatieve 
wedstrijden van Het Limburgs Landschap. Door deelname hieraan gaat de deelnemer akkoord met 
de onderstaande algemene voorwaarden. 
 
• Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Het Limburgs Landschap die direct betrokken 
zijn bij de uitvoering van deze actie. 
• Door deelname geef je toestemming tot de verwerking van de door jou verstrekte 
persoonsgegevens. Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden 
verstrekt. Het Limburgs Landschap mag de verstrekte persoonsgegevens publiceren naast de door 
een deelnemer ingezonden foto(s) en in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle 
media, waaronder begrepen radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers 
behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
• Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de fotowedstrijd ofwel ouder te zijn 
dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te 
mogen nemen. Het Limburgs Landschap mag een deelnemer vragen een geldig identiteitsbewijs te 
verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren. 
• Voor de wedstrijd geldt dat Het Limburgs Landschap voor deelname geen kosten in rekening 
zal brengen. 
• De te winnen prijzen zijn uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet 
overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld. 
• De winnaars zullen worden aangewezen door een (of meer) onafhankelijke persoon 
(personen). De winnaars en deelnemers ontvangen per e-mail bericht over de prijswinnaars op het 
door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs persoonlijk 
aan de winnaar worden overhandigd of kan deze worden opgehaald op het kantoor van Het Limburs 
Landschap. 
• Het Limburgs Landschap kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van 
deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene 
voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Het Limburgs Landschap of derden. 
• Het Limburgs Landschap is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die 
voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd. 
• Het Limburgs Landschap behoudt zich het recht voor de wedstrijd vervroegd te beëindigen. 
Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt. 
• Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Het Limburgs Landschap worden aangepast. 
Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. 
Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de fotowedstrijd of deze algemene voorwaarden 
kunnen gemaild worden naar Het Limburgs Landschap, mailadres: info@limburgs-landschap.nl of in 
een aangetekende brief naar Het Limburgs Landschap, Rijksstraatweg 1, 5943 AA Lomm. 


