
Algemene voorwaarden fotowedstrijd 
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 
Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren 

 
 

Stichting Crash Research in Aviation Society Holland 
Secretariaat: Graslaan 10, 1424 SB De Kwakel, tel.+31(0)297-530667 - e-mail: secretaris@crash40-45.nl 

IBAN: NL72 INGB 0000 7364 09 - KvK 41225665 
Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug 

Algemene Voorwaarden Fotowedstrijd ’Verbinden zonder Pleisters’  

Werkwijze 
Stuur uw foto via de website op https://www.crash40-45.nl/fotowedstrijd/  

Vul het formulier in en voeg de foto’s toe. Iedere deelnemer mag max. 2 foto’s insturen  

Voorwaarden 
1. De foto’s moeten minimaal 2 MB groot zijn. 

2. Foto’s van onvoldoende kwaliteit, worden uitgesloten van deelname. 

3. Provocerende foto’s worden uitgesloten van deelname. 

4. Alleen relevant materiaal waarbij het motto ’Verbinden zonder Pleisters’ duidelijk is, wordt 

beoordeeld. 

5. De foto’s mogen met een telefoon of fotocamera zijn gemaakt. 

6. In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in de volksmond bekend 

als  de ’Wet op de Privacy’, mogen personen niet herkenbaar gefotografeerd worden. Indien er 

wel herkenbare personen op beeld staan, moet er vóór inzending toestemming voor publicatie 

zijn gegeven. Deze schriftelijke toestemming moet met de foto’s worden meegestuurd. De 

verantwoording ligt bij de inzender. 

7. Het ingezonden beeldmateriaal blijft eigendom van de maker/inzender, maar het is het CRASH 

Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 en de stichting Zorgzaam Rijsenhout toegestaan het 

verkregen beeldmateriaal rechten vrij te gebruiken voor eigen doeleinden. 

8. Het beeldmateriaal wordt na goedkeuring geplaatst op onze website en via onze Sociale kanalen, 

Instagram en Facebook, onder het fotoalbum ’Fotowedstrijd Verbinden zonder Pleisters’, op de 

Facebook-pagina van CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45: 

https://www.facebook.com/crash4045  

9. De foto's kunnen van 6 april 2022 t/m 27 april 2022 worden ingezonden. 

10. Een onafhankelijke jury zal op 29 april 2022 uit de ingezonden foto’s de mooiste, dan wel meest 

typische en meest creatieve foto tot winnaar uitroepen. De uitslag wordt op 3 mei bekend 

gemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats op 5 mei. Inzenders krijgen bericht van de locatie en 

tijdstip van uitreiken. 

11. De vrijwilligers van het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 en de stichting Zorgzaam 

Rijsenhout zijn uitgesloten van deelname. 

12. De winnende foto's zullen geëxposeerd bij CRASH en een plaats op de website krijgen gedurende 

de rest van het jaar 2022. 
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