
 

Actievoorwaarden “Ontwerpwedstrijd 50 jaar 911” 

 

Algemeen: 

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Ontwerpwedstrijd 50 jaar 911’ 
2. De actie wordt gestart op 2 oktober 2013 en vanaf dan is de inschrijving geopend.  
3. Deelname aan deze actie is mogelijk tot en met 15 oktober 2013. 
4. Deelname is mogelijk voor personen vanaf 25 jaar die minimaal 1 jaar in het bezit zijn 

van een rijbewijs. 
5. Van 2 oktober tot en met 15 oktober 2013 worden de inzendingen verzameld. Na 

afloop van deze actieperiode worden alle inzendingen beoordeeld door een jury onder 
leiding van voormalig Porsche design-chef Harm Lagaaij. De jury let bij de beoordeling 
op de originaliteit, creativiteit en uitvoerbaarheid van het ontwerp.  

6. Door deelname aan deze actie wordt men geacht op de hoogte te zijn van deze 
actievoorwaarden en hiermee akkoord te gaan.  

7. De winnaar van de actie wordt op 19 oktober tijdens het Porsche Approved Occasion 
Weekend te Nieuwegein bekend gemaakt.  

8. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

Ten aanzien van de prijs: 

9. Prijs: de winnaar krijgt gedurende één week de beschikking over een Porsche 911 

gewrapt in het eigen design. De week rijden in de 911 vindt plaats van woensdag 23 

tot en met dinsdag 29 oktober 2013 

10. De kosteloze ingebruikname van de Porsche 911 geschiedt onder de algemene 
huurvoorwaarden van Hertz Automobielen Nederland BV en is inclusief standaard 
schade-en diefstaldekking, locatietoeslag en BTW maar exclusief brandstof en andere 
incidentele kosten zoals bekeuringen en schade. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar 
via Hertz Automobielen Nederland BV, Siriusdreef 62 te Hoofddorp. 

11. Bij overhandiging van de auto dient een Hertz huurovereenkomst te worden getekend. 
12. Prijzen kunnen niet uitbetaald of ingewisseld worden in contanten en zijn niet 

overdraagbaar. 

13. PORSCHE en Hertz zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of 
indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze 
actie. 

14. De verschuldigde kansspelbelasting komt niet voor rekening van de winnaar. 
 

Ten aanzien van het ontwerp: 

15. Het ontwerp moet een origineel werk van de deelnemer betreffen, wat niet eerder voor 
een ontwerpwedstrijd is ingezonden.  

16. Er mag geen gebruik worden gemaakt van artwork, grafische elementen etc. waarop 
copyright of merkrechten van toepassing zijn. Denk hierbij aan logo’s, trademarks, 
merknamen, portretrechten of andere merkrechten. 

17. Het ontwerp mag niet eerder gepubliceerd zijn of worden dan 25 oktober 2013. 
18. Intellectuele eigendomsrechten aangaande het design blijven in eigendom van de 

ontwerper. Door deelname aan deze ontwerpwedstrijd geven ontwerpers PORSCHE 
echter het recht het design te publiceren, op folie te drukken, live te wrappen tijdens 
het Porsche Approved Occasion Weekend 2013 en tentoon te stellen. Hiernaast is het 



mogelijk dat de gewrapte auto van Hertz voor enige tijd onderdeel van hun wagenpark 
gaat uitmaken. 

19. PORSCHE heeft het recht kleine aanpassingen in het design te maken die het design 
niet schaden. Bijvoorbeeld het toevoegen van het Porsche logo en woordmerk, 
herframen, vertalen, resizen etc. In geval PORSCHE grote wijzigingen wil doorvoeren, 
zal er eerst contact worden opgenomen met de deelnemer. 

20. Deelname is uitsluitend mogelijk door het ontwerp op te maken in een professioneel 
beeldbewerkingsprogramma zoals aangegeven in de aanleverspecificaties van 
Vinytouch. 

21. Inzendingen dienen te worden voorzien van een korte toelichting in maximaal 1/2 A4. 
Vermeld hierbij tevens voornaam, achternaam, woonplaats, telefoonnummer en 
leeftijd. 

22. Ontwerpen dienen vóór 16 oktober in het bezit te zijn van Pon Porsche Import. 
Ontwerpen kunnen (eventueel met behulp van een filetransferservice zoals 
Wetransfer.com) aan info@porsche.nl worden verzonden. 

 
 

Disclaimer 

PORSCHE is onherroepelijk gerechtigd de inzendingen openbaar te maken en/of te 
verveelvoudigen door middel van vastlegging en/of publicatie op internet (social media) of 
gedrukte media. In geen geval ontstaat door dit gebruik enige aanspraak op vergoeding. 

Behoudens voor zover dit wettelijk is toegestaan, mag niets van deze site worden 
verveelvoudigd, bewerkt of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, 
zonder toestemming van PORSCHE.  

 

 


