
Het Nederlandse railvervoer 
staat centraal, zowel trein, 
metro, tram als light rail.

Er zijn 5 categorieën:

1. We ♥ Rail

2. Connecting people
3. Railcargo, making the

connection

4. I ♥ my job

5. Abstract

Door deelname verklaart men 
zich akkoord met 
onderstaande regels. Men is 
verantwoordelijk voor de eigen 
inbreng.

Regels

4. De jury bestaat uit het bestuur van
Railforum en zij maakt op 3 juni 2021
de vijf prijswinnaars bekend via de
website van Railforum. De
prijswinnaars worden via e-mail
geïnformeerd.

5. De winnende foto’s worden vertoond
op o.a. de Railforum website.

6. De prijs is €500,- voor de beste foto
in elke categorie.

7. De deelnemers geven toestemming
aan Railforum om deze foto’s voor
publiciteit over de wedstrijd te
gebruiken. Daarna zal er voor het
gebruik van de foto’s een
overeengekomen vergoeding gelden.

8. Derden hebben niet het recht om
foto's van de Railforum fotowedstrijd te
kopiëren, te verhandelen en/of voor
andere doeleinden te gebruiken.

9. Deelnemers die tegen de regels in
toch werk van derden insturen zijn zelf
voor de auteursrechtelijke gevolgen
aansprakelijk. Railforum kan op geen
enkele manier verantwoordelijkheid
aanvaarden voor het wederrechtelijk
insturen van foto's waarop auteursrecht
van derden rust.

Voor het inzenden van foto’s 
gelden de volgende voorwaarden:

•

•

•

•

•

•

Foto’s zijn door indiener zelf 
gemaakt.
De originele foto's mogen slechts 
in beperkte mate gecorrigeerd 
zijn en geen kader, signatuur of 
andere toevoegingen hebben. 
Er mogen maximaal 5 foto’s per 
persoon worden ingezonden. 
Let op: de inzender dient zelf per 
e-mail de categorie te vermelden.
Voor elke categorie maximaal 1
foto.
De foto moet een jpeg/jpg-
bestand zijn.
De foto aanleveren in een zo
hoog mogelijke resolutie.
De foto in zijn geheel, moet een
werk van origineel materiaal zijn,
genomen door de deelnemer.

Door mee te doen aan de wedstrijd 
verklaart, erkent en garandeert de 
deelnemer dat de ingestuurde foto 
een origineel werk is, volledig en 
alleen gemaakt door de deelnemer, 
en dat het niet de rechten, 
handelsmerken, morele rechten, 
privacy rechten or intellectuele 
rechten van enkele persoon of 
entiteit schendt, en dat geen enkele 
andere partij enig recht, titel, 
aanspraak of belang in de foto heeft.

1. Deelname staat open voor
iedereen en is kosteloos.

2. De deelnemer verklaart dat de
foto’s die zijn ingezonden ook
daadwerkelijk door hem of haar
zijn gemaakt.

3. Foto's inzenden is mogelijk tot
en met 29 mei 2021.

We ♥ Rail 
Railforum organiseert in het 

‘European Year of Rail’ 
een fotowedstrijd

•

•



Persoonsgegevens

Deelnemers verklaren dat 
persoonlijke gegevens, vooral naam 
en e-mailadres, voor het doel en 
binnen de context van de 
fotowedstrijd gebruikt mogen 
worden. De naam van de 
deelnemende fotograaf kan 
gepubliceerd worden op o.a. de 
website van Railforum. Het tonen 
van het e-mailadres van de 
deelnemer wordt zoveel mogelijk 
beperkt en wordt met name 
gebruikt voor communicatie rondom 
de wedstrijd zoals; het versturen 
van een bevestigingsmail, bij het 
delen van foto’s per e-mail, voor het 
contact opnemen in geval van een 
winnende inzending.

Tot slot

Laat je niet afschrikken door alle 
tekst. De regels zijn gebaseerd op 
ervaringen met fotowedstrijden. 

Het doel van deze regels is dat 
voor elke deelnemer hetzelfde 
uitgangspunt geldt en dat de 
wedstrijd eerlijk verloopt.

Doe je mee? 

Inzenden kan tot en met 29 mei 
2021.

1. Bij deelname aan de Railforum
fotowedstrijd ga je akkoord met onze
algemene voorwaarden en de privacy
voorwaarden. Deze kun je vinden op
onze site, Privacyverklaring Railforum.

2.. Railforum is verantwoordelijk voor
verwerking van persoonsgegevens die
door de deelnemers in het kader van
deelname aan de fotowedstrijd zijn
verstrekt en handelt daarbij in
overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming van
de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna
de ‘AVG’). De gegevens omvatten:
voornaam, achternaam, geboortedatum,
geslacht, straat, postcode/huisnummer,
stad, land en e-mailadres. De gegevens
worden zowel elektronisch als
handmatig verwerkt en worden door
adequate veiligheidsmaatregelen
beschermd.

3.. Deelnemers hebben te allen tijde h
recht om:

• Een bevestiging te verzoeken dat
hun gegevens al dan niet bewaard
worden;

• Op de hoogte te worden gehouden
van de inhoud en de bron ervan,
de juistheid ervan te verifiëren of
om rectificatie, vervollediging of
wijzigingen te verlangen;

• Om verwijdering, conversie naar
een anonieme vorm of beperking
van alle gegevens die in strijd met
toepasselijke wetgeving verwerkt
worden, te verlangen, en bezwaar
te maken tegen de verwerking
ervan om legitieme redenen.

Dit recht kan worden uitgeoefend door 
een bericht te sturen naar het
e-mailadres: info@railforum.nl.
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