
De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten bestaat 200 jaar 
en dat gaan we vieren.  

Voor en door alle inwoners! 

 
Wedstrijdreglement fotowedstrijd “Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200” (NGN200) 

 

Algemeen 

Het betreft een fotowedstrijd.  

De wedstrijd loopt van 1 april 2022 t/m 31 juli 2022. 

NGN200 behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet 

conform dit wedstrijdreglement handelen. 

Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere amateurfotograaf met uitzondering van medewerkers 

en vrijwilligers van NGN200 en de organisatoren vanuit heemkundekring De Drijehornick en IVN afdeling 

Nuenen. 

De wedstrijd 

Er zijn 3 verschillende thema’s / categorieën: 

1. Natuur binnen de bebouwde kommen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten  

2. Historische monumenten in Nuenen, Gerwen en Nederwetten   

3. Het getal 200 in het kader van Nuenen, Gerwen en Nederwetten  

Deelnemers moeten woonachtig zijn in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

Deelnemers mogen in elke categorie meedoen en per categorie maximaal 2 foto’s inzenden. 

De foto moet gemaakt zijn tussen 01-01-2020 en 31-07-2022 

De ingezonden foto moet eigen werk zijn 

Upload je meer foto’s dan toegestaan per categorie dan word je uitgesloten van deelname 

Lichte fotobewerking is toegestaan, zoals bijsnijden en belichtingsaanpassingen. En horizon rechtzetten. 

De auteursrechten blijven bij de fotograaf, wel geven de deelnemers aan deze wedstrijd toestemming aan 

NGN200 om de ingezonden foto’s te publiceren, alleen in het kader van deze fotowedstrijd. 

Inzenden van foto’s, die voldoen aan de voorwaarden, kan alleen door deze te sturen naar het mailadres 

fotowedstrijdNGN200@gmail.com. 

Op de website NGN200 is alle informatie over de fotowedstrijd te lezen. 

Voorwaarden 
• De foto moet passen binnen het thema van de desbetreffende categorie. 

• Oudere foto's uploaden is niet toegestaan en worden uitgesloten van deelname.  

• Foto’s moeten aangeleverd worden in JPEG formaat en tussen de 2 en 5mb groot, en zonder 

watermerk of logo. 

• De ingezonden foto’s moeten eigen werk zijn van de fotograaf. 

• De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van 

het portretrecht. 

• De naam van het bestand dient het volgende te bevatten: 

• Naam fotograaf 

• Locatie van de opname 

• NGN200 is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of 

portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s).  

• De inzender geeft NGN200  d.m.v. inzenden toestemming om de foto(’s) op de website, 
Facebookpagina, foto exposities, nieuwsbrieven, Instagram van NGN200 alsook in de lokale 

kranten en media te publiceren, het verdere auteursrecht blijft bij de fotograaf. 

• 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. 



• De fotowedstrijd is niet bedoeld voor het uitdragen van ideeën door activistische- en/of 

belangengroepen, deze zullen zonder opgaaf van redenen van de wedstrijd uitgesloten worden. 

Winnaars 

• Een vakjury beoordeelt de inzendingen. 

• Uit alle ingezonden foto’s selecteert de vakjury maximaal 15 foto’s per categorie waarvan door 

de vakjury de nummers een, twee en drie wordt gekozen. 

• De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mail adres. 

• De foto’s van de winnaars worden gepubliceerd inclusief naamsvermelding. 

• Winnaars moeten hun foto zonder watermerk NGN200 beschikbaar stellen voor publicatie. 

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

• De uitslag van de jury is bindend en hierover kan niet gediscussieerd of gecorrespondeerd 

worden. 

Jury 
• De vakjury bestaat uit de fotografen John Geven, Marie Louise Nijsing en Robert-Jan 

Hoogerbrug. 
 

• Prijzen 
Per categorie zijn de volgende prijzen te winnen:  
1e prijs: Nuenen Centrum cadeaubonnen  t.w.v. € 100,-- 

         2e prijs:      Nuenen Centrum cadeaubonnen  t.w.v. € 50,-- 
3e prijs:      Nuenen Centrum cadeaubonnen  t.w.v. € 25,-- 

• De winnaars worden bekend gemaakt op 16 september 2022. 

• Per categorie worden 15 foto's genomineerd en de drie winnaars per categorie ontvangen naast 

de geldprijs ook een deskundig juryrapport en een afdruk van hun foto op aluminium in het 

formaat 40 x 60 cm.  

• De genomineerde foto’s zullen 16, 17, 18, 24 en 25 september tentoongesteld worden in Het 

Weefhuis in Nuenen. 

 

Aansprakelijkheid 

• NGN200, de door haar ingeschakelde personen of derden kunnen niet aansprakelijk worden 

gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen. 

• NGN200 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen 

en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. 

• NGN200 is niet aansprakelijk indien er auteurs- en portretrechten geschonden worden 

• NGN200 is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te 

verstrekken prijzen. 

Slotbepalingen 
• NGN200 kan de wedstrijdvoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de wedstrijd ook op 

ieder moment beëindigen. 

• NGN200 en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding 
omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaar. 

 

• De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de “NGN200 

fotowedstrijd 2022”. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden. 
 

• Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel 
gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van NGN200. Wijzigingen en typ- en zetfouten 

voorbehouden. 

• Door deelname aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle bepalingen van dit 

wedstrijdreglement. 

Stuur uw beste foto’s naar fotowedstrijdNGN200@hotmail.com en maak kans op de vakjuryprijs van 

een van de drie wedstrijd categorieën. 

mailto:fotowedstrijdNGN200@hotmail.com

