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Actievoorwaarden fotowedstrijd PS4FUN 2018 
1. Om deel te mogen nemen aan deze wedstrijd moet men aangemeld zijn als lid van de 

openbare FaceBook pagina van Fotoclub Photo Shoot 4 Fun. Lid worden kan via deze link 
https://www.facebook.com/groups/fotoclub.ps4fun/. 

2. Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van 15 juli 2018 t/m 15 september 2018. 
3. Elke deelnemer mag met maximaal 3 foto’s deelnemen. 
4. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen (amateur en professional), met 

uitzondering van de leden van Fotoclub PS4FUN. 
5. De ingezonden foto’s zijn door de deelnemer zelf gemaakt en/of bewerkt. 
6. Deelnemers die tegen de regels in toch werk van derden insturen zijn zelf voor de 

auteursrechtelijke gevolgen aansprakelijk. Fotoclub PS4FUN kan op geen enkele 
manier verantwoordelijkheid aanvaarden voor het wederrechtelijk insturen van 
foto's waarop auteursrecht van derden rust. 

7. Op de foto staat geen beeldmerk. De foto blijft eigendom van de deelnemer.  
8. De foto moet gestuurd worden naar het emailadres fotowedstrijd@ps4fun.nl en moet 

daarnaast ook op de openbare FaceBook pagina geplaatst worden. De doorgestuurde 
foto via mail zal uiteindelijk gebruikt worden om de gewonnen foto af te drukken. 

9. De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn 
van het portretrecht. Fotoclub PS4FUN is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer 
inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s). De 
inzender geeft Fotoclub PS4FUN d.m.v. inzenden toestemming om de foto(’s) te 
gebruiken voor promotiedoeleinden. 

10. Pornografisch-, sexueel-, gewelddadig-,en/of aanstootgevend materiaal wordt niet 
geplaatst en/of verwijderd. De club houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. 

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

12. Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. Fotoclub 
PS4FUN behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van 
mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen. 

13. Derden hebben niet het recht om foto's van de Fotowedstrijd te kopiëren, te 
verhandelen en/of voor ander e doeleinden te gebruiken. 

14. De winnaar van de fotowedstrijd zal tijdens de opening van de tentoonstelling op 
zaterdag 6 oktober om 11:00 uur kenbaar worden gemaakt door de wethouder van 
Cultuur, Peter van Steen, van de gemeente Heusden. 

15. De foto die heeft gewonnen zal tijdens de tentoonstelling zichtbaar zijn voor alle 
bezoekers. 
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