
SPELREGELS EN PRIJZEN 

Wie meedoet aan de fotowedstrijd van dierenkliniek De Beestenhoek stelt de ingezonden foto’s 
beschikbaar voor gebruik op de website en in de praktijk. 

Prijzen 

De drie mooiste inzendingen worden uitgeroepen tot vakantiefoto van het jaar. Elk jaar wordt 
deze top 3 gekozen en krijgen de foto’s een mooi plekje op de praktijk en op onze website. De 
winnaars krijgen bovendien een mooie prijs. Uiteraard vermelden we bij elke foto uw naam en 
de naam van uw huisdier.  

Jury 

De jury bestaat uit de medewerkers van dierenkliniek De Beestenhoek. 

Doe mee! 

Meedoen is eenvoudig en kan een foto van uw huisdier met het thema 'vakantie' vóór 30 
september 2018 te mailen aan fotowedstrijd@debeestenhoek.nl. Vergeet niet uw naam en de 
naam van uw huisdier te vermelden. Uiteraard wordt een kleine anekdote gewaardeerd. Doet u 
mee, dan verklaart u akkoord te zijn met de onderstaande voorwaarden/spelregels. 

Spelregels 

• Deelnemers mogen maximaal drie digitale foto’s toesturen;

• Foto’s mogen niet gemaakt zijn door een professionele fotograaf (tenzij u dat zelf bent
uiteraard);

• De foto’s moeten worden ingezonden als jpeg (minimaal formaat 1 MB, maximaal 3
MB);

• De winnaar(s) krijgen persoonlijk bericht;

• Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan dierenkliniek De
Beestenhoek het gebruiksrecht van het beeld voor alle communicatiemiddelen,
waaronder de website en wachtkamerTV. De naam van de fotograaf wordt, waar
mogelijk, bij plaatsing vermeld mits bij ons bekend;

• De deelnemer vrijwaart dierenkliniek De Beestenhoek voor claims van derden die
pretenderen auteursrechthebbende te zijn en voor claims van geportretteerden;

• De winnaars zullen in de tweede week van oktober op de website bekend worden
gemaakt.
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