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Prijsvraagvoorwaarden 
 

Prijsvraag “Het Fietspad van de Toekomst” 

Prijsvraag voor particulieren 

 

 
 

Deze prijsvraag wordt gefaciliteerd door Open Innovatie Platform StartHubs. Deelname gaat 

via een StartHubs account. 

 

Prijsvraagvoorwaarden 

Om met de prijsvraag mee te doen moet je met de onderstaande prijsvraagvoorwaarden 

akkoord gaan. Die zijn aanvullend op alle informatie op www.FietspadvdToekomst.nl. De 

prijsvraagvoorwaarden zijn altijd leidend. 

 

 

Prijsvraagvoorwaarden 
 

Overal waar “Challenge” staat, mag je “Prijsvraag” lezen en vice versa. 

 

1. Challenge definities en kernbepalingen 

1.1. Naam Challenge: Prijsvraag “Het Fietspad van de Toekomst” - voor 

particulieren. 

1.2. Uitschrijvende Organisatie(s): Goedopweg en de Provincie Utrecht. 

1.3. Primaire Deelname Website(s): www.FietspadvdToekomst.nl 

1.4. Deadline Prijsvraag: 3 februari 2020 12:00. 

1.5. Deelname toegestaan voor: iedereen (natuurlijke personen), mits 16 jaar 

of ouder. Met uitzondering van medewerkers van de provincie Utrecht. 

1.6. Meerdere inzendingen per deelnemer toegestaan: ja. 

1.7. Deelname in groepen toegestaan: ja. 

1.8. Intellectueel eigendom: op alle inzendingen is een CC0 licentie van 

Creative Commons van toepassing (zie CC0 licentie). Zie Artikel 7 voor 

toelichting. 

1.9. Prijzen:  

Als Deelnemer maak je met jouw idee kans op meerdere prijzen: 

• Juryprijs - Prijzengeld: Er worden tien ideeën van particulieren 

genomineerd. De jury kiest daaruit de top vijf ideeën uit en verdeeld 

over hen €5000,- prijzengeld: 

https://starthubs.co/
http://www.fietspadvdtoekomst.nl/
http://www.fietspadvdtoekomst.nl/
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o 1e prijs € 2.000,-* 

o 2e prijs € 1.250,-* 

o 3e prijs € 750,-* 

o 4e prijs € 500,-* 

o 5e prijs € 500,-* 

*De genoemde bedragen zijn netto bedragen en zullen gegarandeerd 

worden uitgekeerd. 

• Publieksprijs - Elektrische fiets: De beste tien ideeën van 

particulieren hebben naast een kans op het prijzengeld, ook de 

mogelijkheid om de publieksprijs te winnen. De winnaar van de 

publieksstemming wint een elektrische fiets van Cowboy, t.w.v. € 

1.990,-.  

• Kans dat jouw idee wordt uitgevoerd 

1.10. Voorwaarden inzending:  

- Jouw inzending (inclusief eventuele afbeeldingen) bestaat uit maximaal 3 

A4.  

- Jouw inzending is een PDF-bestand (Klik hier voor gratis PDF converter) van 

maximaal 30 MB groot. 

- Alleen de beste ideeën worden na een eerste selectie benaderd om een 

video-pitch te maken. De video-pitch is een voorwaarde om in aanmerking te 

komen voor de publieksprijs (uitgevoerd door middel van een openbare 

publieksstemming). 

 

 

 

 

2. Inzending 

2.1. Om jouw Inzending(en) te kunnen uploaden is een StartHubs Account 

vereist. Daarmee kan je bij de Primaire Deelname Website(s) inloggen en 

deelnemen. Op de Account zijn de gebruikersvoorwaarden en het privacy 

statement van StartHubs van toepassing:  

• In de gebruikersvoorwaarden staan alle voorwaarden die betrekking 

hebben op een Account bij StartHubs. 

• In de privacy statement staan alle voorwaarden m.b.t. jouw privacy. 

2.2. Jouw Inzending moet voor de Challenge Deadline via de betreffende 

Challenge-pagina op één van de Primaire Deelname Website(s) worden 

geüpload, of via een van de andere door StartHubs gefaciliteerde websites 

waarop de challenge staat vermeld inclusief upload mogelijkheid.  

2.3. Na de Challenge Deadline kunnen geen inzendingen meer worden 

ingezonden. 

2.4. Inzendingen die niet voldoen aan de Voorwaarden aan inzending kunnen 

worden uitgesloten van beoordeling en maken dan geen kans om te winnen 

en maken geen kans op het prijzengeld. 

2.5. Te laat of anders ingediende inzendingen worden uitgesloten van deelname. 

http://download.cnet.com/PrimoPDF/3000-18497_4-10264577.html?part=dl-10264577&subj=dl&tag=button
https://fietspadvdtoekomst.starthubs.co/voorwaarden
https://fietspadvdtoekomst.nl/privacystatement
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2.6. Na succesvolle inzending ontvang je direct een bevestiging via de mail op het 

bij het uploaden van de inzending opgegeven emailadres. Zo niet, stuur dan 

zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór de deadline een e-mail naar de 

contactgegevens zoals vermeld bij de challenge en/of in de footer van de 

Primaire Deelname Website(s). 

 

3. Communicatie over winnaars en winnende concepten 

3.1. De gegevens van de winnaars van deze Challenge kunnen online worden 

gepubliceerd. Hiernaast kunnen de gegevens van de winnaar voor promotie- 

en/of informatiedoeleinden verspreid worden. Dit zijn persoonsgegevens 

waaronder de namen en (persoons)foto’s (bijvoorbeeld van de 

prijsuitreiking). Andere Deelnemers maar bijvoorbeeld ook bezoekers van 

website kunnen deze persoonsgegevens zien. Door acceptatie van deze 

voorwaarden, gaat Deelnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord. 

3.2. Als men deelneemt aan deze Challenge gaat men er automatisch mee 

akkoord dat het ingezonden concept gepubliceerd kan worden op de Primaire 

Deelname Website(s). Als men besluit zijn/haar Account te verwijderen, zal 

de inzending zichtbaar blijven. 

3.3. Ook de betreffende Uitschrijvende Organisatie kan ervoor kiezen de 

(winnende) Concepten openbaar te maken. De naam van de deelnemer kan 

hierbij worden weergegeven. 

 

4. De prijzen 

4.1. De winnaars worden bekend gemaakt op de Primaire Deelname Website(s) 

en kunnen in aanmerking komen voor (geld)prijzen. 

4.2. De genoemde prijzengelden zijn bruto bedragen (tenzij anders vermeld in 

Artikel 1). Het gewonnen prijzengeld valt onder de kansspelbelasting. Dit 

houdt in dat over bedragen boven de 449 euro 30,1 procent belasting moet 

worden afgedragen. StartHubs zorgt voor de afdracht zodat het prijzengeld 

netto kan worden uitgekeerd. 

4.3. StartHubs streeft ernaar om de (geld)prijzen binnen 14 dagen, nadat de 

uitslag bekend is gemaakt én de IBAN nummers van de winnaars ontvangen 

zijn, uit te keren aan de winnaars. Dit is echter een streeftijd en geen fatale 

termijn. 

 

5. IBAN & (geld)prijzen 

5.1. Uit veiligheidsoverwegingen vraagt StartHubs de deelnemer pas zijn/haar 

IBAN te verstrekken wanneer hij/zij aangewezen is als winnaar van de 

Challenge. 

5.2. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct doorgeven 

van het IBAN. StartHubs is nimmer aansprakelijk indien het onjuiste IBAN is 

doorgegeven. 

5.3. De (geld)prijzen zijn tot één jaar na bekendmaking van de uitslag door de 

Deelnemer op te eisen. 
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6. Deelname in groepen 

6.1. Wanneer deelnemen in groepen is toegestaan (zie Artikel 1) geldt het 

volgende: (geld)prijzen worden uitgekeerd aan de hoofddeelnemer (degene 

die de inzending / pitch via zijn Account uploadt) en hij/zij dient de 

(geld)prijzen onder de overige groepsleden te verdelen. 

 

7. Intellectueel eigendom 

7.1. Deelnemer van de Challenge gaat er met de inzending van zijn/haar concept 

mee akkoord dat zijn/haar concept de CC0 licentie van Creative Commons 

(www.creativecommons.nl) krijgt toegewezen (tenzij uitdrukkelijk anders 

staat vermeld in Artikel 1). Hiermee doet men afstand van alle rechten op het 

werk in de zin van de auteurswet zoals het auteursrecht en alle andere 

aanverwante of naburige rechten die men op het werk heeft. Als hij/zij hier 

niet mee akkoord gaat, is deelname aan de Challenge niet mogelijk. 

 

Meer informatie over de CC0 licentie: 

- Samenvatting: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 

- Volledige beschrijving: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode 

 

8. Berichtgeving & contact 

8.1. Met de deelname aan de challenge ga je ermee akkoord dat je notifications 

en email berichten ontvangt m.b.t. de challenge, zoals bevestiging van 

inzending en communicatie over de uitslag van de Challenge. 

8.2. Daarnaast ga je met de deelname aan de Challenge akkoord dat er contact 

met je kan worden opgenomen om je uit te nodigen voor een eventuele 

prijsuitreiking of interview voor een artikel. Deelname aan een prijsuitreiking 

of medewerking aan een artikel is overigens niet verplicht. 

 

9. Deelname leeftijd 

9.1. Het is voor een ieder toegestaan om deel te nemen aan de Challenge, mits 

men ouder is dan 16 jaar. Voldoet men niet aan deze voorwaarde, dan is 

deelname niet mogelijk, tenzij de deelnemer uitdrukkelijke toestemming voor 

deelname heeft van ouder/voogd. 

 

10. Meerdere Concepten per deelnemer toegestaan 

10.1. Het is toegestaan om meerdere inzendingen per Challenge te uploaden, tenzij 

anders staat vermeld in Artikel 1. 

 

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode

