
 
  

  

Specificaties en voorwaarden Stadsfotograaf Nissewaard 2022  

  

• Deelnemers wonen in de gemeente Nissewaard;  

• Deelnemers zijn minimaal 18 jaar oud;  

• Deelnemers sturen drie foto’s in die passen binnen het thema Actief in Nissewaard;  

• Het is herkenbaar dat de foto’s in Nissewaard zijn gemaakt;  

• De foto’s zijn in 2022 gemaakt;  

• De foto’s zijn minimaal 4 MB en in kleur;   

• De foto’s mogen niet aanstootgevend zijn, geen pornografische, beledigende, racistische of 
religieuze geïnspireerde afbeeldingen of teksten bevatten. Beelden mogen niet kwetsend zijn 

naar andere religies of bevolkingsgroepen. Extreme uitingen of evangelische boodschappen zijn 
niet passend;  

• Deelnemers mogen alleen materiaal insturen dat geheel aan henzelf toebehoort, waar ze de 

rechtmatige eigenaar van zijn en waar geen portretrecht en/of auteursrecht van derden op van 
toepassing is;   

• Foto’s die niet voldoen aan bovenstaande criteria worden niet meegenomen in de beoordeling;  

• Deelnemers verlenen volledig en onvoorwaardelijk gebruiksrecht van de foto’s voor alle gebruik 
door Citymarketing Nissewaard, gemeente Nissewaard en Marketing OP Voorne-Putten voor 
Nissewaard marketing activiteiten. In geen geval ontstaat door dit gebruik enige financiële 
aanspraak van de deelnemer;  

• Deelnemers vrijwaren Citymarketing Nissewaard, gemeente Nissewaard  en Marketing OP 
Voorne-Putten voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn;  

• Deelnemers vrijwaren Citymarketing Nissewaard, gemeente Nissewaard en Marketing OP 

Voorne-Putten voor claims van geportretteerden.  

  

Finalisten & winnaar  

• De drie finalisten krijgen persoonlijk bericht via email en worden uitgenodigd voor de 

prijsuitreiking;   

• Deelnemers die niet tot de finalisten behoren, worden hiervan niet persoonlijk op de hoogte 

gesteld;  

• De genomineerden worden op onpartijdige wijze gekozen door een driekoppige jury;  

• De winnaar wordt gekozen door het publiek;  

• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;  

• Het prijzengeld voor de winnaar bedraagt € 500,-;  

• De winnaar mag zich een jaar lang Stadsfotograaf van Nissewaard noemen;  

• De winnaar maakt een jaar lang maandelijks foto’s in Nissewaard en publiceert deze op zijn/haar 
social media kanalen.   

• Deze foto’s worden gebruikt in de on- en offline communicatie van EropUit Nissewaard, 
gemeente Nissewaard en Marketing OP Voorne-Putten voor Nissewaard marketing activiteiten.   
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