
 
 
 
Actievoorwaarden 
Fotowedstrijd: Mijn leven thuis 
 
Stichting Nederlands Fotomuseum, statutair gevestigd in Rotterdam en in het 
handelsregister ingeschreven onder het nummer 24335723 
 
1. Algemeen 
a) Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op deelname 
aan de door het Nederlands Fotomuseum georganiseerde Instagram fotowedstrijd 
“#mijnleventhuis” (de “Actie”); 
 
b) De Actievoorwaarden zijn voor alle deelnemers van toepassing. In gevallen waarin 
de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een bindend besluit worden genomen door het 
Nederlands Fotomuseum; 
 
c) Nederlands Fotomuseum kan de Actievoorwaarden op elk moment wijzigen. Als dit 
het geval is, maakt het Nederlands Fotomuseum dit duidelijk via een bericht op de 
actie-pagina van de organisatie: 
www.nederlandsfotomuseum.nl/tentoonstellingen/mijnleventhuis2020 
 
d) De actie zal gepromoot worden via de Instagram kanalen van zowel Nationale-
Nederlanden als het Nederlands Fotomuseum Rotterdam, Instagram heeft echter geen 
aandeel in de Actie en is daarmee niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. 
 
2. Actieperiode 
De actieperiode start op 15 april 2020 en eindigt op 31 mei 2020 (de “Actieperiode”). 
 
3. Deelname aan de Actie 
a) Aan deelname aan de Actie zijn geen kosten verbonden; 
 
b) Deelname aan de Actie staat open voor iedereen in Nederland 
 
c) Door deel te nemen aan deze Actie gaat de deelnemer akkoord met de  
Actievoorwaarden; 
 
d) Deelname is uitgesloten voor eenieder die direct of indirect bij de organisatie van 
deze Actie betrokken is; 
 
e) Het Nederlands Fotomuseum is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname 
aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien een deelnemer onjuiste, onvolledige 
of misleidende informatie heeft verstrekt of op andere wijze heeft gehandeld in strijd 
met de Actievoorwaarden dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te 
plegen ter beïnvloeding van de uitkering. 
 
 



 
4. Speelwijze 
a) Gedurende de Actieperiode kunnen deelnemers foto’s op Instagram plaatsen, 
waarbij minimaal 3 en maximaal 5 foto’s samen een beeldverhaal vertellen over je 
leven in deze bijzondere periode. De deelnemer laat zien hoe hij/zij het leven nu 
ervaart. De fotoserie mag in kleur of zwartwit; 
 
b) Foto’s moeten zijn voorzien van de hashtag: #mijnleventhuis en tags: 
@nn_nederland en @nlfotomuseum. 
 
c) Uit de foto’s met hashtags en beide tags worden na de Actieperiode vier fotoseries 
geselecteerd door de vakjury die o.a. bestaat uit de curator van het Nederlands 
Fotomuseum en de curator van de bedrijfscollectie van Nationale-Nederlanden. De 
vakjury kiest uit deze vier fotoseries de winnaar van de hoofdprijs, de tweede prijs, 
derde prijs en vierde prijs. 
 
d) In week 24 worden de genomineerden via een persoonlijk bericht via Instagram 
geïnformeerd door het Nederlands Fotomuseum.  
 
e) De genomineerden hebben tot uiterlijk 14 juni 2020 om te reageren. Indien een 
genomineerde niet kan worden bereikt, zal het Nederlands Fotomuseum een volgende 
genomineerde aanwijzen op dezelfde wijze als waarop de oorspronkelijke 
genomineerde werd aangewezen. De oorspronkelijke genomineerde kan in dat geval 
geen aanspraak meer maken op de prijs. 
 
f) Zowel Nationale-Nederlanden als het Nederlands Fotomuseum maken de winnaars 
ook bekend via een openbare post op Instagram. 
 
g) Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd; 
 
h) Voor verdere informatie wordt ook verwezen naar onze website 
www.nederlandsfotomuseum.nl/tentoonstellingen/mijnleventhuis2020 
 
5. Prijzen 
a) We hebben vier prijzen: 

1. De hoofdprijs is een tweedaagse Masterclass fotografie ter waarde van € 98. 
Samen met een professionele fotograaf en docent van het Nederlands 
Fotomuseum ga je aan de slag met een eigen fotoserie, leer je de principes van 
een sterke fotoserie en verbeter je je fotografische vaardigheden. 

2. De tweede prijs is een fotoprint (ter waarde van circa € 95) naar keuze uit de 
webshop van het Nederlands Fotomuseum. 

3. De derde prijs is d publicatie van ‘Sterke verhalen uit de rijke collectie van het 
Nederlands Fotomuseum’, ter waarde van € 29,95) 

4. de vierde prijs is een unieke headphone van Nationale-Nederlanden, ter waarde 
van circa € 29,95 .  

Daarnaast ontvangen de winnaars twee toegangskaarten voor het Nederlands 
Fotomuseum. Deze toegangskaarten zijn 1 jaar geldig. De prijs van twee 
toegangskaarten voor het Nederlands Fotomuseum bedraagt €38. 
b) De winnaars kunnen geen aanspraak maken op de tegenwaarde in geld van de door 
hen gewonnen prijs. 
c) De prijs kan niet worden ingewisseld tegen andere prijzen. 
 
 



 
 
 
6. Privacy 
a) Om de inzendingen van de deelnemers te kunnen beoordelen en contact op te 
nemen met de winnaars (met andere woorden om de overeenkomst van Actie uit te 
kunnen voeren) verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van de deelnemers, zoals 
naam, telefoonnummer en e-mailadres (o.a. voor het toesturen van de uitnodiging voor 
de prijsuitreiking); 
b) Contactgegevens van de genomineerden (en winnaars) bewaren we tot een week na 
de actie en verwijderen we op 26 juni 2020; 
c) Wij verstrekken ten behoeve van deze Actie geen (persoons)gegevens aan derden; 
 
 
7. Intellectuele eigendomsrechten 
a) Zodra de deelnemer ten behoeve van de Actie een foto inzendt, is de deelnemer 
ervoor verantwoordelijk dat deze foto geen inbreuk maakt op (intellectuele 
eigendoms)rechten van anderen en niet kwetsend, beledigend, racistisch, 
discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen is. Het 
Nederlands Fotomuseum zal foto’s weigeren of onmiddellijk verwijderen als (het 
vermoeden bestaat dat) dit hiermee niet in overeenstemming is. De deelnemer 
vrijwaart Nederlands Fotomuseum voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op 
hun (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten. 
 
b) Door het insturen, plaatsen of uploaden van de foto worden de intellectuele 
eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop in geen geval overgedragen aan 
het Nederlands Fotomuseum. De deelnemer verleent het Nederlands Fotomuseum een 
niet-exclusief recht om de foto uitsluitend te gebruiken in het kader van de Actie, 
onder andere om de foto te publiceren op haar website. 
 
8. Aansprakelijkheid 
a) Het Nederlands Fotomuseum en door haar ingeschakelde derden zijn niet 
aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of 
samenhangt met (deelname aan) de Actie, de promotie en/of de toekenning of 
ontvangst van de prijs; 
 
b) Het Nederlands Fotomuseum is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade of 
letsel toegebracht aan eigendommen en/of personen, als gevolg van het gebruik van 
de uitgekeerde prijzen; 
 
c) Het Nederlands Fotomuseum is evenmin aansprakelijk ingeval van enig technisch 
mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van inzendingen; 
 
d) Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen het Nederlands Fotomuseum niet 
worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor het 
Nederlands Fotomuseum in het leven roepen. 
 
9. Slotbepalingen 
a) Het Nederlands Fotomuseum heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande 
kennisgeving en zonder opgaaf van redenen de Actie te beëindigen zonder dat zij 
daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is; 
 



b) In geval van onregelmatigheden bij deelname aan deze Actie wordt de deelnemer 
onherroepelijk van deelname uitgesloten; 
 
c) De ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden laat de 
geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Blijkt een bepaling ongeldig dan zal deze 
bepaling door het Nederlands Fotomuseum worden vervangen door een 
bepaling die de oude bepaling zoveel mogelijk naar aard en inhoud benadert; 
 
d) Klachten kunnen worden ingediend bij het Nederlands Fotomuseum t.a.v. 
Klachtendesk afdeling marketing, 3072 AR Rotterdam. 
 
e) Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Voor alle geschillen die 
voortvloeien uit deze actie is de rechter te Rotterdam bevoegd; 


