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NMV Fotowedstrijd 2017 

Actievoorwaarden 

Hier vindt u de actievoorwaarden die betrekking hebben op de NMV Fotowedstrijd. 

1. Deelname aan de NMV Fotowedstrijd staat open voor alle leden van de Nederlandse Melkveehouders 

Vakbond (NMV). 

2. Leden van het Dagelijks Bestuur van de NMV alsmede medewerkers van de NMV en hun familieleden 

zijn uitgesloten van deelname. 

3. Deelname is mogelijk door middel van het per e-mail toesturen van een foto naar info@nmv.nu of via 

WeTransfer.com (voor grote bestanden). 

4. Door deel te nemen aan de NMV Fotowedstrijd stemt u in met deze algemene voorwaarden en 

verplicht u zich om deze voorwaarden te volgen. Indien een situatie zich voordoet waarin deze 

actievoorwaarden niet voorzien beslist het Dagelijks Bestuur van de NMV. 

5. De foto’s moeten zijn gemaakt in 2017. 

6. De foto’s moeten zijn gemaakt in Nederland. 

7. Foto’s moeten een minimale afmeting hebben van 300 dpi (bestandsgrootte minimaal 1Mb). 

8. Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de 

inhoud van de foto verandert, en ook het samenvoegen van foto’s of het maken van collages is niet 

toegestaan. 

9. De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het 

portretrecht. De NMV is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer een inzender niet de eigenaar of 

portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s). 

10. De inzender geeft  de NMV door het inzenden toestemming om de foto(’s) online op de NMV website, 

in het ledenblad Koebont , in folders, op uitnodigingen of in andere publicaties te gebruiken. 

11. Alle inzendingen worden beoordeeld door een jury die bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur 

van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Deelnemers die in de ogen van de jury de mooiste of 

origineelste foto insturen komen in aanmerking voor een van de te vergeven prijzen. 

12. De NMV Fotowedstrijd bestaat uit thema’s. Het thema voor iedere wedstrijdronde wordt bekend 

gemaakt in de Koebont, in een ledenbericht en op de NMV-website. 

13. De winnaar van iedere ronde van de NMV Fotowedstrijd ontvangt een prijs. De prijzen worden in de 

loop van iedere wedstrijdronde bekendgemaakt. 

14. De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. 

15. De winnaar van iedere wedstrijdronde ontvangt persoonlijk bericht per e-mail en/of telefonisch. 

16. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.   

17. Pornografisch-, seksueel-, gewelddadig-,en/of aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of 

verwijderd. De jury houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel hieruit 

voorvloeiende kosten komen voor rekening van inzender. 

 

 


