Algemene Voorwaarden NK Pitchen 2018
Het NK Pitchen 2018 is een initiatief van, en wordt georganiseerd door, Pitch Queen en de Pitch
Academy. De organisatie is bereikbaar via info@pitchacademy.nl of via +31 6 83 77 36 93.
Artikel 1
1.

2.

3.
4.
5.
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7.

Algemeen

Als deelnemer wordt beschouwd iedere persoon die een ticket voor het NK Pitchen 2018 heeft
gekocht en als deelnemer in de zaal zit, of een persoon die deelneemt als finalist aan het NK
Pitchen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten,
dienstverlening en evenementen van het NK Pitchen 2018. Bij het inzenden van een deelname
gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden en krijgen zij een exemplaar ter
hand gesteld. Deelnemers welke als toeschouwer een ticket kopen worden tevens gewezen op
deze Algemene Voorwaarden en kunnen deze downloaden. Op eerste verzoek wordt er
kosteloos een kopie toegezonden.
Het NK Pitchen 2018 behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te
wijzigen.
Andersluidende voorwaarden en/of voorwaarden van een derde partij zijn niet van toepassing
en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat
de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet. Nietige of vernietigbare bepalingen
worden vervangen door bepalingen die de strekking van die nietige of vernietigbare
bepalingen zo goed mogelijk benaderen.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst met NK Pitchen 2018 zijn
slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten dienen eerst bij
de organisatie van het NK Pitchen 2018 kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 2

Deelname

1. Medewerkers van het NK Pitchen 2018 team zijn uitgesloten van deelname.
2. Deelname aan het NK Pitchen 2018 is uitsluitend mogelijk voor in Nederland woonachtige
personen van 18 jaar en ouder.
3. De aanmelding voor het NK Pitchen 2018 start op 03-01-2018. De aanmelding verloopt
uitsluitend via via www.nkpitchen.nl.
4. Alleen volledige inzendingen worden door de jury beoordeeld. Alleen inzendingen ingeleverd
via de website en daardoor binnen gekomen per mail worden beoordeeld.
5. De uiterlijke inzenddatum is 07-02-2018. Volledige inzendingen dienen uiterlijk op 07-02-2018
om 23:59 in ons bezit te zijn. Inzendingen die na deze datum worden gestuurd worden niet meer
beoordeeld.
6. De deelnemer is verplicht om deel te nemen aan alle selectie- en (pitch)trainingsdagen om zich
te kunnen kwalificeren en deel te nemen aan de finale van het NK Pitchen:
-

14 februari 2018:
23 februari 2018:
Datum in overleg:

Halve finale
Gezamenlijke pitchtraining en partnerborrel
Individuele pitch training

De trainingen voor de finalisten zijn gratis. Wanneer een deelnemer niet op kan of niet op komt
dagen, dan heeft het NK Pitchen het recht de deelnemer uit te sluiten van deelname.
7. Iedere deelnemer kan slechts 1 deelname inzenden. Een inzending is strikt persoonlijk en kan
niet worden overgedragen.
8. Het achterhouden van gegevens en/of het vermelden van onjuiste gegevens, wat leidt tot een
verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot de deelname aan NK Pitchen heeft uitsluiting
tot gevolg.
9. Het NK Pitchen 2018 behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgave van reden niet
te accepteren en/of om deelnemers die de algemene voorwaarden schenden uit te sluiten van
deelname.
10. Door het inzenden van een deelname gaat de deelnemer ermee akkoord dat het NK Pitchen
2018 diens persoonlijke gegevens opslaat en verwerkt ten behoeve van het NK Pitchen. Partners
van het NK Pitchen 2018 krijgen de persoonsgegevens van de deelnemer door om contact met hen
op te nemen via de gangbare communicatiemiddelen, en de deelnemer geeft hiervoor
nadrukkelijk toestemming. Persoonlijke gegevens worden niet aan overige partijen beschikbaar
gesteld.
11. Indien deelnemer na deelname aan het NK Pitchen pitch-, presentatie- of
communicatietrainingen wenst te geven, dient hiertoe een boekingsovereenkomst met Pitch
Academy te worden aangegaan waarmee deelnemer zich tevens akkoord verklaart met de rechten
en plichten voorvloeiend uit bedoelde overeenkomst. Hieronder vallen ook publieke (media)
optredens die direct terugslaan op de deelname aan het NK Pitchen. Uitzonderingen hierop zijn
enkel mogelijk, indien vooraf schriftelijke overeenstemming is bereikt tussen deelnemer & Pitch
Academy.
Artikel 3

Intellectuele eigendom

1. Met diens inschrijving voor deelname verklaart de deelnemer zich akkoord dat de inzendingen
wordt gepubliceerd op de website van het NK Pitchen 2018 en andere communicatiekanalen.
2. De deelnemer garandeert dat hij of zij rechthebbende is van de door hem of haar ingezonden
deelname. De ideeën, kennis en/of de essentie van de onderneming, het bedrijf, het te pitchen idee
of iedere andere basis van de pitch moeten tevens eigendom zijn van de deelnemer, of de
deelnemer moet schriftelijke toestemming hebben van de rechthebbende(n) voor exploitatie.
3. Iedere deelnemer gaat ermee akkoord dat, zonder dat er voorafgaande toestemming dient te
worden gevraagd of gegeven, op welke wijze dan ook afbeeldingen, (beeld)merken, foto’s, beelden/of geluidsfragmenten en overige items van de deelname aan activiteiten worden opgenomen,
verspreid, verveelvoudigd en/of openbaargemaakt op de website van het NK Pitchen en op
promotiemateriaal van het NK Pitchen (zoals brochures en flyers).
4. De auteursrechten op al het in lid 3 genoemde materiaal blijven in het bezit van NK Pitchen 2018
en hiermee verklaart de deelnemer zich door middel van diens inschrijving akkoord. Deelnemer zal
niets van dit materiaal of enig materiaal dan wel informatie welke hij of zij via het NK Pitchen 2018
of aan haar verwante partijen verstrekt krijgt zonder toestemming (her)gebruiken,
verveelvoudigen, verspreiden of op andere wijze exploiteren zonder toestemming van het NK
Pitchen 2018.

Artikel 4
1.
2.
3.

4.

De wedstrijd

Het NK Pitchen 2018 behoudt zich het recht de wedstrijd te allen tijde te veranderen en/of
voortijdig te onderbreken.
De samenstelling van de jury valt onder de verantwoordelijkheid van het NK Pitchen 2018. De
jury zal worden samengesteld uit onafhankelijke deskundigen uit verschillende branches.
De geselecteerde deelnemers welke mogen deelnemen aan de halve finale van het NK Pitchen
2018 krijgen de uitslag op 02-09-2018. Over de juryuitspraak wordt niet verder
gecorrespondeerd.
Over de uitslag van de prijzen verbonden aan de ticketverkoop kan niet worden
gecorrespondeerd.

Artikel 5

Rechten- en exploitatie

1. Op alle gerelateerde uitingen- waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot- door Pitch Queen
& Pitch Academy ontwikkelde teksten, logo’s, programma inhoudelijke ideeën, copyright,
concepten, Pitch-trainingsmateriaal, lineaire en non-lineaire uitingen, P.O.S. materiaal en
gerelateerd (PR) materiaal in de ruimste zin van het woord, berust het exclusief
exploitatierecht bij de Pitch Queen en de Pitch Academy.
2. Niets van bedoelde inhoud mag worden verveelvoudigd, overgedragen, uitgedragen,
gedistribueerd en/of geëxploiteerd zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Pitch
Queen of de Pitch Academy.
3. Deelnemer verklaart dat eventueel door deelnemer in te zetten beeldmateriaal en
geluidsfragmenten tijdens de Pitch zijn ge-cleared van rechten. Deelnemer vrijwaart Pitch
Queen en de Pitch Academy van mogelijke claims door rechthebbenden en derden.
4. De ideeën, kennis en/of de essentie van de pitch moeten eigendom zijn van de deelnemer, of
de deelnemer dient schriftelijk toestemming te hebben verkregen van de rechthebbende(n)
voor exploitatie van bedoeld idee.
5. Deelnemer erkent dat het NK Pitchen en alle aan dit evenement gerelateerde uitvloeisels
intellectueel eigendom is van de Pitch Academy.
Artikel 6

Publiciteit

1. Deelnemer verklaart zich nadrukkelijk bereid in aanloop naar- en na afloop van- het NK
Pitchen kosteloos beschikbaar te stellen voor media-gerelateerde inspanningen t.b.v. van
publiciteit rond het NK Pitchen 2018 zonder limiet aan tijd of inspanning.
2. Met deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met bekendmaking van zijn/haar
deelname via online en offline media gerelateerde kanalen t.b.v. het dat de inzendingen wordt
gepubliceerd op de website van het NK Pitchen en andere communicatiekanalen.
3. Bovenstaand heeft tevens betrekking op publiciteit na afloop van het NK Pitchen.
Artikel 7
Aansprakelijkheid
1. Het NK Pitchen 2018 is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is of verband
houdt met deelname, tenzij aan NK Pitchen 2018 opzet of grove schuld kan worden verweten.

2. Indien het NK Pitchen 2018 op enig moment op basis van het voorgaande lid aansprakelijk is
voor enige schade, dan zal deze schade beperkt zijn tot directe schade, en tot het maximum
dat de aansprakelijkheidsverzekering van NK Pitchen 2018 in het betreffende geval maximaal
mocht uitkeren.
3. De organisatie van het NK Pitchen 2018 is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar
aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van
het onderwerp/de inhoud van de inzending van de deelnemer. De deelnemer stemt ermee in
om de organisatie van het NK Pitchen in onderhavige gevallen te vrijwaren van
aansprakelijkheid alsmede schadeloos te stellen.

Artikel 8
Partners
1. Partners van het NK Pitchen 2018 zijn verbonden aan het event. Hierdoor is het NK Pitchen
2018 gerechtigd om hun logo’s en naam te gebruiken in verschillende communicatiekanalen.
2. Partners het NK Pitchen 2018 zijn niet gelijk partners van het NK Pitchen 2019.
3. Het partnercontract heeft een geldigheidsduur voor de periode van het NK Pitchen 2018.

