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PEFC Fotowedstrijd 2020 “Experience Forests, Experience PEFC” – Algemene 

voorwaarden 

1. Over de wedstrijd 

1.1. De ‘Experience Forests, Experience PEFC’ wedstrijd is eigendom van en wordt georganiseerd 

door PEFC Belgium. 

1.2. De wedstrijd is open voor iedereen, van professionele fotografen tot bosliefhebbers, 

gedomicilieerd in België. 

1.3. De wedstrijd heeft als doel om bewustwording rond het belang van onze bossen te creëren, 

de belichten waarom het belangrijk is de bossen duurzaam te beheren – en bovendien om 

mooie foto’s te bekomen over onze bossen, de fauna en flora en de mensen die erin werken, 

leven en spelen. 

1.4. Deelname aan de wedstrijd is gratis.     

1.5. Data 

1.5.1. De wedstrijd vangt aan op 22 april 2020. 

1.5.2. De deadline voor deelname is 5 juni 2020 (middernacht). 

1.5.3. Winnaars worden ten laatste op 15 juni 2020 bekendgemaakt. 

 

2. Voorwaarden voor deelname 

2.1. Foto’s kunnen enkel binnengestuurd worden via Instagram, door gebruik te maken van de 

hashtag #experienceforestscontest2020 gevolgd door de vermelding @pefcbelgium en de 

foto’s ook openbaar te maken.  

2.2. Door een foto te sturen, gaan de deelnemers akkoord met de wedstrijdregels. 

2.3. Deelname is enkel geldig als de deelnemer @pefcbelgium volgt op Instagram. 

2.4. Foto’s dienen binnengestuurd te worden tegen 5 juni 2020 om middernacht. 

2.5. Foto’s mogen geen watermerk, boord of handtekening bevatten. 

2.6. Zwart-wit foto’s zijn toegelaten. 

 
3. Verkiesbaarheid 

3.1. De wedstrijd ‘Experience Forests, Experience PEFC’ is open voor al wie gedomicilieerd is in 

België – uitgezonderd voor personen geassocieerd met de wedstrijd, zoals werknemers van 

PEFC Belgium (en hun partners en gezinsleden, leden van de raad van bestuur van PEFC en 

juryleden).  

3.2. De deelnemer dient de maker van het werk te zijn en over het copyright ervan te beschikken. 

3.3. Foto’s mogen niet onder licentie zitten van rechten die in strijd zouden zijn met de wedstrijd. 

3.4. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om te verzekeren dat hij/zij in het bezit is 

van alle nodige toestemmingen van elke persoon die op de foto verschijnt.  
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4. Ethische aspecten 

4.1. Deelnemers mogen digitale aanpassingen doen die de integriteit van de foto behouden.  

4.2. Het is niet toegelaten enige fysieke aanpassingen te doen aan de foto. U mag bijvoorbeeld 

geen planten, objecten, dieren, mensen, landschappen of delen hiervan 

verwijderen/toevoegen.  

4.3. Aanvaarde digitale aanpassingen zijn onder andere doordrukken en branden, veranderingen 

in toon en contrast, en bijsnijden, evenals High Dynamic Range technieken, « stitched 

panoramas » en « focus stacking ». 

4.4. Als het lijkt alsof de beperkingen in digitale manipulatie niet gevolgd werden, dan heeft PEFC 

het recht het werk dat aan authenticiteit ontbreekt, uit te sluiten van de wedstrijd.  

4.5. Elke foto waarvan blijkt dat die genomen werd op een manier die het welzijn van de dieren 

of de planten schade berokkende, of beschermde soorten en habitats niet respecteerde, of 

als de foto genomen werd op een andere onverantwoorde wijze, zal uitgesloten worden van 

deelname.  

 

5. Beoordeling 

5.1. De winnende foto’s worden geselecteerd door een jury die samengesteld werd door PEFC 

Belgium.  

5.2. De jury behoudt zich het recht om geen winnaar te selecteren als zij van mening is dat geen 

enkele van de deelnemende foto’s de vereiste standaard bereikt.  

5.3. De beslissing van de jury is sluitend en hierover wordt niet gecorrespondeerd. 

 

6. Winnaars 

6.1. Winnaars worden ten laatste op 14 juni 2020 bekendgemaakt. 

6.2. De winnende foto’s zullen de eerste, tweede en derde plaats bekleden. 

6.3.  De top-3 foto’s van deze nationale wedstrijd dingen automatisch mee naar de ‘2020 PEFC 

Photographer of the Year Award!’ (internationaal niveau). 

 

7. Prijzen 

7.1. Algemene informatie 

7.1.1. Geen enkele prijs is overdraagbaar. 

7.1.2. PEFC behoudt zich het recht om de hele of gedeeltelijke prijs te vervangen door een 

alternatief of een gelijkwaardige financiële compensatie (doch de deelnemer kan hier 

zelf niet om vragen). 

7.1.3. De prijzen dienen binnen het jaar na de bekendmaking van de winnaars geclaimed te 

worden of zullen verbeurd verklaard worden.  

7.1.4. De organisator wijst alle verantwoordelijkheid voor de levering, kwaliteit en conditie 

van de geleverde prijs. In geval van verzenden van de prijs, zal het verstuurd worden 

naar het adres dat vermeld staat bij deelname aan de wedstrijd. 

 
  



 

7.2. Nationale prijzen 

 

1. Een aankoopbon voor foto-uitrusting ter waarde van 400 € 

2. Een aankoopbon voor foto-uitrusting ter waarde van 150 € 

3. Een aankoopbon voor foto-uitrusting ter waarde van 100 € 

7.3. Internationale prijzen 

7.3.1. De winnaar van de 2020 PEFC Photographer of the Year Award ontvangt een geldprijs 

van 2000 CHF (+/- 1.800 €). 

7.3.1.1. De winnaar van de 2020 PEFC Photographer of the Year Award zal aangekondigd 

worden tijdens de 2020 PEFC Forest Certification Week. De winnaar zal op de 

hoogte gebracht worden tegen 31 augustus 2020. 

7.3.2. De top-12 foto’s zullen verschijnen in de fotokalender 2021 van PEFC International 

‘Experience Forests, Experience PEFC’. 

 

8. Copyright en gebruik van de foto’s 

8.1. Deelnemers beschikken over de copyright van elk ingezonden werk. 

8.2. Door deel te nemen aan de wedstrijd verlenen de deelnemers een niet-exclusieve, royalty-

vrij, en eeuwigdurende licentie aan PEFC om hun foto(s) en kopies van hun foto(s) te 

reproduceren, te publiceren en te communiceren aan het publiek (op gelijk welke wijze en 

vertoning) in alle media wereldwijd in het kader van de werking van de organisatie. Dit bevat 

onder andere (lijst niet gelimiteerd) het gebruik in de context van: 

8.2.1. Integratie op de website www.pefc.org en andere PEFC-websites, websites van PEFC-

leden, sociale media en nieuwsbrieven. 

8.2.2. Integratie in promotie-, pers- en marketingmateriaal (zoals persartikels en brochures) 

in relatie met PEFC / KBBM en zijn leden. 

8.2.3. Het uitstallen tijdens tentoonstellingen. 

8.3. Elke foto die door PEFC gebruikt wordt, zal het copyright vermelden (vb. © naam fotograaf). 

Elk falen van het voorzien van zo’n copyrightclaim, wordt niet geacht een inbreuk te zijn, 

zolang PEFC redelijke inspanningen levert om een dergelijk verzuim te herstellen binnen een 

redelijke termijn vanaf de datum van kennisgeving van een dergelijk gebrek. 

8.4. PEFC behoudt zich het recht om de foto’s te ‘croppen’ indien nodig. 

8.5. Deelnemers kunnen gecontacteerd worden om het gebruik van de foto’s te bespreken bij 

merchandise licenties (vb. affiches en drukwerk). 

8.6. De deelnemer is verantwoordelijk voor elke klacht die door een derde partij neergelegd wordt 

tegen de indiening van de foto. 

 

9. Disclaimer 

9.1. De informatie die verschaft wordt in dit document ‘terms and conditions’ is correct, maar 

PEFC behoudt zich het recht om het te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Door 

deelname aan de wedstrijd, zijn deelnemers geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden 

en elke wijziging genomen door de organisator. Elke inbreuk op deze voorwaarden door een 

deelnemer zullen hun deelname doen vervallen. Als een overtreding heeft plaatsgevonden, 
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maar pas wordt ontdekt nadat de toekenning van een prijs, dan kunnen de organisatoren de 

toekenning van de prijs herroepen. 

 

10.  Gegevensbescherming  

10.1. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden beheerd door de organisatoren 

in overeenstemming met de principes van de Data Protection Act 1998 of de General Data 

Protection Regulator (GDPR) indien van toepassing. 

10.2. De organisatoren zullen de persoonlijke gegevens van de deelnemer (en de ouders van 

de deelnemer / voogd indien van toepassing) verzamelen op het moment van registratie, en 

bekomen door andere communicatie met het oog op het beheer of alle bijbehorende 

activiteiten omtrent de wedstrijd. 

10.3. Door deelname, verlenen de winnaars het recht aan PEFC om hun naam, gemeente 

en hun titel van winnaar te vermelden in de communicatie. 

 


