
 
 

 

Reglement ‘Water: vriend én vijand’ 

 

Art. 1:  Organisator 

De fotowedstrijd is een initiatief van Avansa Limburg vzw, Cellebroedersstraat 13-15, 3500 Hasselt, 

hierna organisator genoemd. 

Art 2:  Wie kan deelnemen? 

Deelname staat open voor iedereen vanaf 16 jaar. 

Art 3 :  looptijd van de wedstrijd 

Deelnemende foto’s moeten ingezonden worden tussen 1 juli 2022 vanaf 00:00 uur tot 30 september 

23:59 uur. 

Art 4:  Hoe deelnemen? 

Deelname is gratis.  Deelnemende foto’s moeten via e-mail of Wetransfer bezorgd worden op 

volgend emailadres:  water@avansa-limburg.be 

Art 5:  Voorwaarden inzendingen 

Per auteur mogen maximum 2 foto’s ingestuurd worden, hieraan kan ook een begeleidende tekst 

toegevoegd worden. 

Alleen inzendingen ingestuurd via mail of Wetransfer op het emailadres water@avansa-limburg.be 

komen in aanmerking.  De wedstrijd staat open voor fotografen van alle niveaus en in alle disciplines. 

Aan volgende voorwaarden moet elke ingezonden foto voldoen: 

- Bestandsnaam:  de omschrijving van de beelden bestaat uit drie delen:  

naam(underscore)voornaam(underscore)nummering(punt)jpeg 

- Bestandgrootte:  bestanden moeten bij het versturen via mail kleiner zijn dan 5MB. Grotere 

bestanden dienen te worden verstuurd via Wetransfer.  Bij selectie zal door de organisator 

indien nodig gevraagd worden een bestand in hogere resolutie te bezorgen.  Indien dit niet 

ter beschikking is, kan de deelname aan de tentoonstelling niet gegarandeerd worden. 

- Bestandformaat:  jpeg 

- Oriëntatie:  zorg ervoor dat je foto juist georiënteerd is.  Tijdens de selectie wordt geen 

enkele kanteling toegepast. 

- Kaders rond de beelden, namen of watermerken zijn NIET toegelaten 

Art 6:  Selectie 

Uit alle deelnemende foto’s maakt Avansa een selectie.  De selectie vindt plaats tussen 1 en 6 

oktober 2022 in het kantoor van Avansa Limburg en gebeurt achter gesloten deuren.  Na afloop van 

de selectie verwittigt Avansa de geselecteerden en niet-geselecteerde kandidaten van de 

selectieresultaten via mail.  Avansa kan de niet-geselecteerden geen feedback op de inzending 

verschaffen. 

Art 7:  Auteurs- en eigendomsrechten 
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Iedere inzender waarborgt dat hij/zij de auteur en volledig rechthebbende is van de ingezonden 

werken; dat het om origineel werk gaat en niet om reproducties of kopieën van bestaande werken.  

Indien één of meerdere personen op de ingediende foto’s afgebeeld staan, verzeker je de 

toestemming te hebben van deze persoon of personen om hun portret te reproduceren. 

De organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuken op de 

auteursrechten van derden. Evenmin kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor eisen of 

klachten vanwege personen die op de foto’s voorkomen, deze aansprakelijkheid ligt bij de 

deelnemer. 

Art 8:  Gebruiksrecht ingezonden beelden 

De geselecteerde beelden zullen tijdens de tentoonstelling ‘Water: vriend én vijand’ tentoongesteld 

worden en kunnen opgenomen worden in de communicatie rond de wedstrijd.  Door deel te nemen 

aan de fotowedstrijd verlenen de deelnemende auteurs aan de organisator de onvoorwaardelijke 

toelating om de beelden te gebruiken, enkel in het kader van ‘Water: vriend én vijand’, de 

tentoonstelling en eventueel de oproep voor de volgende editie.  De auteurs kunnen in deze context 

geen vergoeding voor overdracht van auteursrechten opeisen.  Bij elke publicatie wordt een correcte 

naamsvermelding gebruikt. 

Art 9:  Privacy – gegevensverwerking 

Op deze pagina:  Avansa Limburg | Privacy (avansa-limburg.be)  kan je lezen wat het privacy beleid is 

van Avansa Limburg. 

Art 10:  Wijziging, overdracht 

De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van wijzigingen of annulering van 

de wedstrijd wegens overmacht. 

Art 11:  Betwistingen 

Alle aangelegenheden die niet in het reglement voorzien zijn, worden aan de organisatie voorgelegd.  

Zij neemt daarover een definitieve beslissing.  Door deel te nemen verklaart iedere deelnemer in te 

stemmen met het reglement en zich eraan te onderwerpen. 

Art 12 :: Vragen? 

Heb je problemen bij het inzenden of heb je andere vragen met betrekking tot de wedstrijd, neem 

dan contact op met de organisator. 

Avansa Limburg vzw, Cellebroedersstraat 13-15, 3500 Hasselt, 011 560 100 – water@avansa-

limburg.be  
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