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Wedstrijd- en algemene voorwaarden
NVMH Ontwerpwedstrijd 'De mooiste munt van Nederland'











Deze wedstrijdvoorwaarden zijn van toepassing op de NVMH ontwerpwedstrijd ‘De mooiste munt
van Nederland'.
De ontwerpen mogen op papier of digitaal gemaakt zijn.
Iedere ontwerp-inzending moet voorzien zijn van een bijschrift (naam en leeftijd van de ontwerper,
naam van de school, korte omschrijving van het ontwerp)
Ontwerpen waarvan de NVMH vindt dat die niet binnen het thema 'De mooiste munt van Nederland'
vallen of die op andere wijze niet voldoen aan de gestelde eisen, worden door de NVMH niet
geplaatst.
Deelname aan de ontwerpwedstrijd is mogelijk van 1 februari tot en met 1 juni 2015. Laatste dag
van deelname is 1 juni 2015. De ontwerpwedstrijd sluit die dag om 12.00 uur.
Aanvaardbare bestandsformaten voor foto’s van het ontwerp zijn: Png, Jpg en Tiff.
Schriftelijke inzendingen moeten minimaal op A4 gemaakt zijn. Er kan gebruik worden gemaakt van
het wedstrijdformulier.
o Schriftelijke ontwerpen kunnen verzonden of gefaxt worden naar de afdeling
prijsvraag NVMH
o MPO Munten- en Postzegelorganisatie
Energieweg 7
3401 MD IJsselstein
Tel: 030-6063944
Fax: 030-6019895
In de periode van 1 februari tot en met 1 juni 2015 worden de ontwerpen verzameld. Na afloop van
deze wedstrijdperiode worden de 3 beste inzendingen gekozen door de vakjury. De jury zal bij haar
beoordeling o.a. letten op de kwaliteit en originaliteit van het ontwerp. Deelnemers van wie een
ontwerp is geselecteerd, krijgen tijdig bericht. Over de wijze waarop de prijsuitreiking zal
plaatsvinden, wordt binnen twee weken na sluiting van de ontwerpwedstrijd een afspraak met de
winnaar(s) gemaakt.
Prijzen





De leerkrachten van de winnaar(s) zullen op de hoogte worden gesteld per e-mail.
Op de site www.mijnmunten.nl zullen de winnaars ook bekend worden gemaakt.
De drie beste inzendingen worden uitgenodigd voor een rondleiding bij
 De toegang tot de Nederlandse Bank en de rondleiding is gratis en wordt verzorgd voor
minimaal vijf leerlingen en twee begeleiders van de groep van de winnende leerling (exclusief
vervoer van en naar de Nederlandse Bank).
Algemene Voorwaarden Ontwerpwedstrijd
Overeenkomst tussen gebruiker en de NVMH
De NVMH plaatst foto’s van ontwerpen op de site www.mijnmunten.nl en met deelname aan de
wedstrijd geef je aan hiermee in te stemmen. De NVMH spreekt met de leerkrachten van de winnende
leerling de data van bezoek aan de Nederlandse Bank af. De NVMH heeft het recht onderstaande
voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.
Wijzigingen worden op deze site bekend gemaakt.

De ontwerpen
Niet toegestaan is:






Het maken van een ontwerp of ontwerpen die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele)
eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden.
Het ontwerpen van een munt of munten 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;
Het ontwerpen van munten met reclame-uitingen;
Het insturen van ontwerpen onder de naam van iemand anders.
Disclaimer
De NVMH streeft naar een zorgvuldig beheer van de site. De NVMH aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, welke ook, die het gevolg is van onjuistheid en/of onrechtmatigheid
(inclusief onrechtmatig gebruik door derden) van ontwerpen die gebruikers publiceren waar dan ook.
Ook aanvaardt de NVMH geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe sites of media waarop
foto’s van ontwerpen mogelijk (verder) worden gepubliceerd. De NVMH aanvaart geen
aansprakelijkheid ten aanzien van de reis naar de Nederlandse Bank. Indien je van mening bent dat
er sprake is van overtreding van bovenstaande gebruiksregels kun je contact opnemen met de NVMH
via het Contactformulier.
Rechten NVMH





De NVMH behoudt zich het recht voor om je toegang tot de wedstrijd zonder voorafgaande
kennisgeving te beëindigen;
De NVMH behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande
toestemming ontwerpen te bewerken of ontwerpen niet openbaar te maken;
De NVMH is onherroepelijk gerechtigd de ontwerpen die zijn gemaild, gestuurd of gefaxt, 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
ontwerpen 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 gepubliceerde
materiaal zijn eigendom van de NVMH en/of zijn opgenomen op de website met toestemming van de
betreffende gebruikers/eigenaren.
Algemene spelvoorwaarden:
Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de ontwerpwedstrijd van de NVMH. Door
deelname hieraan gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.







Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de NVMH die direct betrokken zijn bij de uitvoering
van deze actie.
Op de website van de NVMH www.mijnmunten.nl zal van de ontwerpwedstrijd vermeld worden op
welke wijze en in welke periode aan de wedstrijd kan worden deelgenomen en of aanvullende
voorwaarden voor deelname gelden.
Indien er voor deze ontwerpwedstrijd specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als
aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.
Iedere deelnemer kan zo vaak deelnemen als hij zelf wil. Een deelnemer komt echter slechts in
aanmerking voor maximaal één prijs.
























De leerkrachten van de leerlingen die aan de actie deelnemen moeten in bezit zijn van een geldig
e-mailadres. Vermeld bij uw inzending altijd uw naam, e-mailadres, woonplaats en ook de naam en
groep en leeftijd van de leerling.
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. De NVMH mag de verstrekte persoonsgegevens publiceren naast de door een deelnemer
ingezonden ontwerpen 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 ontwerpwedstrijd ofwel ouder te zijn dan
16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te
mogen nemen. De NVMH mag een deelnemer vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken
teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren. De school dient een verklaring af te geven
waarin staat dat de ouders en/of voogd van de leerlingen toestemming geven voor deelname aan
de wedstrijd en de voorwaarden.
Voor de ontwerpwedstrijd geldt dat de NVMH voor deelname hieraan geen kosten in rekening zal
brengen.
De prijs is uniek en staat op naam van de school waar de winnende leerling is ingeschreven. De
prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
De prijs geldt alleen voor de leerlingen van de groep en locatie waarin de winnende leerling zit.
De winnaars zullen worden aangewezen door een (of meer) onafhankelijke persoon (personen) of
instrument. Er vindt een trekking van de winnaars plaats. Er wordt aangegeven welke prijzen er te
winnen zijn en hoeveel deelnemers in aanmerking komen voor de prijs en kunnen winnen en
wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.
De leerkrachten van de winnende leerlingen zullen per e-mail bericht ontvangen van de gewonnen
prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Binnen enkele weken zal de gewonnen
prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is
opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden
overhandigd.
De gewonnen prijs bestaat uit toegang tot een excursie naar de Nederlandse Bank.. Bij afgelasting
van de afgesproken datum van excursie kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van
compensatie.
De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de NVMH tenzij dit in de
aanvullende voorwaarden anders is vermeld.
De NVMH 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 de NVMH of derden.
De NVMH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de
deelname aan de ontwerpwedstrijd.
Daarnaast is de NVMH niet verantwoordelijk voor gebreken aan de prijzen noch voor eventuele
schade bij de levering (verzending) van de prijs.
De NVMH behoudt zich het recht voor de fotowedstrijd vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige
beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de NVMH worden aangepast. Wij adviseren daarom
de voorwaarden regelmatig te bekijken.
Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de ontwerpwedstrijd of deze algemene voorwaarden
kunnen gemaild worden naar de NVMH via het contactformulier. www.nvmh.nl of www.mijnmunten.nl.

