
 
 
 
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Van 
microtentoonstelling naar macro-expositie’ van Oikocredit Nederland in het 
kader van de Week van het Microkrediet.  
 
Algemeen 

• Dit is een actie die loopt van 2 december 2019 t/m 31 maart 2020.   
• Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden.  
• Oikocredit Nederland kan deelnemers uitsluiten wanneer Oikocredit Nederland van 

mening is dat zij niet aan de actievoorwaarden voldoen. 
• Deelname staat open voor iedereen die minimaal 18 jaar of ouder is. 
• Op deze actievoorwaarden is ook het privacybeleid van Oikocredit Nederland van 

toepassing. 
 
Deelname 
• Deelnemers kunnen een foto met toelichting uploaden via de website van Oikocredit 

Nederland of via de fotocabine in het Tropenmuseum van 2 tot 8 december 2019.   
• Opgeven kan tot 31 maart 2020. 
• In juni 2020 worden de winnaars benaderd. 
• Iedere deelnemer mag maximaal drie foto’s uploaden. 
• Op www.oikocredit.nl zijn alle inzendingen zichtbaar die meedingen naar de prijs en is 

alle informatie over de actie te lezen. 
• Oikocredit Nederland mag deze foto’s gebruiken op de website van Oikocredit 

Nederland en voor promotionele doeleinden tot en met 31 december 2020. 
 
Voorwaarden 
• De foto moet passen binnen de richtlijnen. 
• De foto's moeten worden geüpload zonder watermerk. 
• De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn 

van het portretrecht. Oikocredit Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer 
inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s). 

• De inzender geeft Oikocredit Nederland d.m.v. inzenden toestemming om de foto(’s) op 
de website van Oikocredit Nederland te plaatsen. 

• Oikocredit Nederland houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel 
hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van inzender. 

• Pornografisch, seksueel, gewelddadig, en/of aanstootgevend materiaal wordt niet 
geplaatst en/of verwijderd. 



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

• Het is niet toegestaan discriminerende, haatdragende of beledigende foto’s of teksten te 
uploaden. 

• Oikocredit Nederland mag de deelnemers benaderen via mail, bijvoorbeeld door het 
sturen van de nieuwsbrief. Hier kunnen deelnemers zich ten alle tijde voor uitschrijven. 
 

Winnaars 
• Oikocredit Nederland beoordeelt alle inzendingen. 
• Uit alle ingezonden foto’s selecteert Oikocredit een aantal foto’s. 
• De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mail adres 

en/of telefoonnummer. 
• De foto’s van de winnaars mogen worden gepubliceerd door Oikocredit Nederland (print 

en online), inclusief verhaal en vermelding van de naam van wie het portret is. 
• De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. 
                                            
Aansprakelijkheid 
• Oikocredit Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie 

voortvloeiende handelingen. 
• Oikocredit Nederland 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. 

• Oikocredit Nederland is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de 
door haar te verstrekken prijzen. 

 
Slotbepalingen 
• Oikocredit Nederland  kan de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de 

actie ook op ieder moment beëindigen. 
• De gegevens van deelnemers worden niet verstrekt aan derden. 
• Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel 

gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Oikocredit Nederland. 
• Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden. 
 
 
 


