
Wedstrijdvoorwaarden en privacyverklaring 
Verhalenwedstrijd online Bibliotheek 
 
Deze Wedstrijdvoorwaarden en Privacyverklaring Verhalenwedstrijd online Bibliotheek (hierna 
‘Wedstrijdvoorwaarden’ en ‘Privacyverklaring’) zijn van toepassing op verhalenwedstrijd 
georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek (hierna ‘KB’), postbus 90407, 2509 LK Den 
Haag. 

Wedstrijdvoorwaarden 
Toepasselijkheid 

Door deelname aan de wedstrijd gaan deelnemers akkoord met deze Wedstrijdvoorwaarden. Op de 
wedstrijd is Nederlands recht van toepassing. 

Wijze van deelname  

Deelname vindt plaats door een verhaal in te sturen naar 
verhalenwedstrijd@onlinebibliotheek.nl.  

Voorwaarden voor deelname 

• Deelname is mogelijk voor personen vanaf 16 jaar. 
• Medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek (waaronder ook de online Bibliotheek valt) 

zijn uitgesloten van deelname. 
• Er geldt een maximum van één verhaal per deelnemer. 
• Verhalen hebben een maximale lengte van 1.000 woorden. 
• Verhalen worden ingestuurd in een Word-document (.docx of .doc), in een goed 

leesbaar en gangbaar lettertype. 
• De uiterste datum om een verhaal in te sturen is 31 augustus 2021. 
• Verhalen zijn niet eerder gepubliceerd (online of in print). 
• Door deel te nemen gaat de auteur akkoord met het publiceren van het verhaal op 

www.onlinebibliotheek.nl en op een poster in Athenaeum Boekhandel in Amsterdam. 

Prijzen 

• Hoofdprijs: een e-reader van Pocketbook en een boekenbon van 100 euro 
• Tweede prijs: een boekenbon van 75 euro 
• Derde prijs: een boekenbon van 50 euro 

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten. Het is niet mogelijk de 
gewonnen producten om te ruilen voor een ander product of geldbedrag. 

Jury 
 
De winnaars worden gekozen door een vijfkoppige jury. Deze jury bestaat uit: 
 
Nathalie Doruijter (uitgever bij De Geus) 
Petra Rijkelijkhuizen (accountmanager uitgeversrelaties bij de Koninklijke Bibliotheek) 
Anna Rademakers (collectiespecialist bij de Koninklijke Bibliotheek) 
Bianca Looman (waarnemend hoofdredacteur online Bibliotheek) 
Martijn van Lith (eindredacteur online Bibliotheek) 

Bekendmaking winnaars 

http://www.kb.nl/
mailto:verhalenwedstrijd@onlinebibliotheek.nl


De winnaars worden bekend gemaakt op www.onlinebibliotheek.nl. De jury neemt voor die tijd 
per e-mail contact op met de drie winnaars. Deelnemers die niet tot de winnaars behoren, 
krijgen geen inhoudelijke terugkoppeling of toelichting.  

Aansprakelijkheid 

De KB besteedt de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de organisatie van deze wedstrijd. 
Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. De KB is niet 
aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deelname aan de wedstrijd, noch voor eventuele 
technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de wedstrijd of het 
kiezen van de winnaars, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de 
KB. 

De KB is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of 
enige andere schade aan de prijzen, inclusief schade door eventuele verzending en/of andere wijze 
van transport.  

De KB behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te allen tijde te wijzigen, op te schorten, te 
annuleren of te beëindigen, of de deelnameperiode uit te breiden of te hervatten.  

Overige bepalingen 

• Door deel te nemen verklaart de inzender te beschikken over de auteursrechten van dit 
verhaal. Dit auteursrecht blijft bij de schrijver, ook na eventuele publicatie. 

• De KB is bevoegd om personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van 
onrechtmatige deelname of fraude. 

Wijzigingen Wedstrijdvoorwaarden 

De KB kan de Wedstrijdvoorwaarden eenzijdig wijzigen. De wijzigingen gaan direct in na het plaatsen 
van de nieuwe Wedstrijdvoorwaarden op www.onlinebibliotheek.nl. 

Deze Wedstrijdvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 12 juli 2021. 

 

 

Privacyverklaring  
Persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd worden verwerkt door de KB conform deze 
Privacyverklaring. 

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we? 

Voor deze wedstrijd verwerken wij je e-mailadres, je naam en eventuele persoonsgegevens die je ons 
per e-mail toestuurt bij je inzending. Als je tot de winnaars behoort, nemen wij contact met je op voor 
je adresgegevens. 

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt? 

De persoonsgegevens worden verwerkt om contact met je op te kunnen nemen en om eventueel een 
prijs te kunnen toesturen. Bij eventuele publicatie van je verhaal zal alleen je naam worden vermeld. 

 

Wie heeft toegang tot de gegevens?  

Alleen de KB heeft toegang tot de gegevens en de KB zal deze niet verstrekken aan derden.  



Grondslagen 

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst. Door deel 
te nemen aan de wedstrijd stemt de deelnemer in met de Wedstrijdvoorwaarden en gaat hij/zij een 
overeenkomst aan met de KB. 

Beveiliging, bewaartermijn en rechten 

De KB gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. 

Wanneer je een prijs hebt gewonnen en je de KB je adresgegevens verstrekt, dan zal de KB 
deze direct verwijderen na toesturen van de prijs. 

Je hebt altijd het recht om de verzamelde persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen 
door een gespecificeerd verzoek tot de KB te richten. Zie voor deze rechten en aanvullende informatie 
de Privacyverklaring van de KB. 

 

 

https://www.kb.nl/dienstverlening/regels-en-privacy/privacyverklaring-koninklijke-bibliotheek
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