
	

	

  
Algemene voorwaarden Fotowedstrijd 

Keep an Eye/Pouloeuff 2017 
 

-Iedereen kan 1 foto inzenden en 1 inzending toesturen. Je foto moet tijdens het FotoFestival 
gemaakt zijn. Inzending tot uiterlijk 1 juli 2017.  

-Deelnemers dienen er op te letten dat zij geen rechten van exposanten of anderen schenden. 

-De foto's worden door een professionele jury beoordeeld. De uitslag wordt uiterlijk 15 
augustus bekend gemaakt op onze website en via de social media. Prijswinnaars ontvangen 
persoonlijk bericht. Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk. 

-Binnen het kader van deze wedstrijd en de uitslag daarvan mogen Keep an Eye/Galerie 
Pouloeuff vrij van alle rechten gebruik maken van de ingezonden foto's. Er vindt altijd 
bronvermelding plaats.  

Overeenkomst tussen deelnemer en Keep an Eye/Pouloeuff. 

Voor deze wedstrijd geldt dat je foto’s mag toesturen en/of laten beoordelen, mits je de hier 
weergegeven bepalingen en voorwaarden aanvaardt. Door foto’s toe te sturen en/of te laten 
beoordelen geef je aan hiermee in te stemmen. Keep an Eye/Pouloeuff heeft het recht 
onderstaande voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten 
overeenkomsten. Wijzigingen worden op deze site bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 
dagen na bekendmaking. 

Foto’s - niet toegestaan is: 

• Het toesturen van foto’s die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten 
(waaronder portretrecht) of andere rechten van derden; 
• Het toesturen van foto’s 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 toesturen van foto’s met reclame-uitingen; 
• Het insturen van foto’s onder de naam van iemand anders. 

 Disclaimer 

Keep an Eye/Pouloeuff streeft naar een zorgvuldig beheer van deze site en haar social media, 
maar kan geen volledige controle uitoefenen op de foto’s die derden publiceren via deze site of 
social media.  
 



	

	

Keep an Eye/Pouloeuff aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, welke ook, die het 
gevolg is van onjuistheid en/of onrechtmatigheid (inclusief onrechtmatig gebruik door derden) 
van foto’s die gebruikers op de site of social media publiceren.  
Ook aanvaardt Keep an Eye/Pouloeuff geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe 
sites, social media en gedrukte media waarop foto’s mogelijk (verder) worden gepubliceerd. 
Indien je van mening bent dat er sprake is van overtreding van bovenstaande gebruiksregels 
kun je contact opnemen met Keep an Eye/Pouloeuff via het contactformulier. 

Rechten Keep an Eye/Pouloeuff 

• Keep an Eye/Pouloeuff is onherroepelijk gerechtigd de foto’s die ingestuurd zijn openbaar te 
maken en/of te verveelvoudigen door middel van vastlegging en/of publicatie op internet en 
in/op gedrukte media (bijvoorbeeld: dag-, nieuws- en weekbladen), alsmede om de foto’s te 
exposeren. In geen geval ontstaat door dit gebruik enige aanspraak op vergoeding. 
• Keep an Eye/Pouloeuff is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die 
voortvloeit uit de deelname aan de fotowedstrijd. 

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het via deze 
site/social media gepubliceerde materiaal zijn eigendom van Keep an Eye/Pouloeuff en/of zijn 
opgenomen met toestemming van de betreffende gebruikers/eigenaren. Behoudens voor zover 
dit wettelijk is toegestaan, mag niets van deze site/social media worden verveelvoudigd, 
bewerkt of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder toestemming 
van Keep an Eye/Pouloeuff. 

 
 
 
 
 


