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Algemene voorwAArden voor deelnAme
#felderchallenge

Onze #felderchallenge wordt gehouden op basis van de volgende voorwaarden. Door foto’s, video’s, en/
of een bouwtekening in te sturen gaat u akkoord met deze voorwaarden. In geval van niet nakomen van deze 
actievoorwaarden, behoudt Felder KG het recht deze persoon uit te sluiten van de #felderchallenge.
 

1. Welke foto’s en video’s zijn toegestaan in de challenge?
Het onderwerp van de #felderchallenge zijn eindproducten die gemaakt zijn van hout. 
Er is geen limiet aan het aantal foto’s of video’s die er ingezonden mogen worden.

2. Wie komen er in aanmerking voor deelname aan deze wedstrijd?
Iedereen komt in aanmerking voor deelname. Met uitzondering van de medewerkers van Felder KG.

3. Wat is de deadline voor het insturen van foto’s en video’s?
De deadline voor het insturen van foto’s en video’s voor de #felderchallenge is 9 juni 2021 (23:59).

4. Hoe kunnen de foto’s en video’s worden ingestuurd?
U kunt de foto’s of video’s direct uploaden in het aanmeldingsformulier op onze website: 
www.felder-group.com/nl-nl/felderchallenge

U kunt uw foto’s, video’s of bouwtekening eventueel ook opslaan op een USB-stick en deze verzenden naar:
 Felder KG
 z.H. Werbung & Kommunikation #felderchallenge
 KR-Felder-Straße 1
 A-6060 Hall in Tirol

Om organisatorische redenen kunnen wij deze USB-stick niet retourneren. 
 
Adress information:
» Naam
» Klantnummer (indien aanwezig)
» Adres
» De foto(s), video(s) en/of bouwtekening
» Telefoonnummer (optioneel)
» Uw e-mail adres

5. Beeldrechten
Elke deelnemer verleent ons de niet-exclusieve gebruiksrechten, onbeperkt in ruimte, tijd en inhoud, inclusief 
het recht om de ingezonden foto’s aan te passen voor het doel van de wedstrijd, de rapportage daarover 
(ongeacht de media, d.w.z. inclusief afdrukken, online- en sociaal media kanalen zoals Facebook), publieke 
relaties, posters, uitnodigingen, beurzen, advertenties en catalogi, alsook voor de online kanalen. 
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Voor personen onder de 18 jaar, is de toestemming van een ouder of wettelijke voogd verplicht. Er is geen 
verplichting aan de kant van Felder KG om de inzendingen van de gebruikers te controleren, de gebruiker 
is verantwoordelijk voor de inhoud/vrijgave van zijn-/haar eigen inzending. De deelnemer van de foto(s), 
video(s) is verantwoordelijk voor de naleving van rechten van derden (de rechten van afgebeelde personen 
en eigendom van onroerend goed) Met de inzending verklaard de deelnemer dat het gebruik van foto’s en 
video’s door Felder KG niet in strijd is met één van de bovengenoemde rechten en dat hij/zij de desbetref-
fende toestemming heeft gekregen. 

6. Uitsluiting van de wedstrijd
In geval van niet nakomen van deze actievoorwaarden voor deelname, behoudt Felder KG het recht om 
personen uit te sluiten van deze #felderchallenge. Ook uitgesloten zijn personen die niet-geautoriseerde 
hulpmiddelen gebruiken, valse informatie geven of anderszins voordeel proberen te behalen door manipu-
latie. In dat geval worden prijzen ongeldig verklaard en worden deze teruggevorderd.   

7. Aansprakelijkheid
Felder KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies- of  
mogelijk schade aan de ingezonden foto’s of video’s.

8. Rechtsmiddelen
Er is geen recht op beroep.

9. Winnaar
De Winnaars worden schriftelijk op de hoogte gebracht. De winnaars worden bekend gemaakt  
op sociaal media (Facebook, Instagram).
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