Rabo Duurzame
Innovatieprijs 2018
Wedstrijdreglement
Voor de Rabo Duurzame Innovatieprijs geldt een wedstrijdreglement. Inschrijvers gaan
automatisch akkoord met dit reglement en kunnen hier niet van afwijken. In de gevallen waarin
het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Rabobank.

Wedstrijdreglement
1.

Alle inwoners van Nederland kunnen meedoen aan de Rabo Duurzame Innovatieprijs, met uitzondering van:
• medewerkers en leden van de raden van toezicht van Rabobank.
• personen die handelingsonbekwaam zijn of onder een surseance van betaling, faillissement of wettelijke
schuldsaneringsregeling vallen.
• partijen waarin Rabobank, direct of indirect, een (minderheids-)belang heeft.
Iedere deelnemer kan zich slechts éénmaal inschrijven.

2.

De inzending heeft een innovatief karakter. Selectiecriteria staan op de website. De inschrijver garandeert dat de inzending
het resultaat is van eigen werk (al dan niet intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd op eigen naam) of is in staat een
(schriftelijke) verklaring te overleggen waarin de rechthebbende(n) de inschrijver toestemming geeft om de inzending te
exploiteren en deel te nemen aan de Rabo Duurzame Innovatieprijs.

3.

Inschrijving verloopt via internet. De inschrijvingstermijn staat op Rabobank.nl/duurzameinnovatieprijs. Na ontvangst van
de inschrijving ontvangen inschrijvers een bevestigingsmail. Na de deadline is inschrijven niet meer mogelijk. Het tijdstip
van ontvangst door Rabobank is beslissend. Rabobank is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de digitale
verzending van de inschrijving.

4.

Inschrijvingen en inzendingen voldoen aan de eisen op het inschrijvingsformulier. Onvolledig ingevulde formulieren
worden niet beoordeeld.

Rabo Duurzame Innovatieprijs 2018

november 2017

5.

Het beoordelingsproces bestaat uit twee rondes, zie hiervoor de beoordelingsprocedure. Bekendmaking van de prijswinnaars vindt plaats tijdens de officiële prijsuitreiking. Alle finalisten zijn hierbij –en ook bij andere activiteiten die dagaanwezig. Bij uitzondering kan hiervan in overleg met Rabobank worden afgeweken.

6.

De winnaars investeren het gewonnen geldbedrag in de verdere ontwikkeling en vermarkting van de inzending. Rabobank
controleert dit, bijvoorbeeld aan de hand van een accountantsverklaring. Medewerking aan deze controle is verplicht.

7.

Winnaars en genomineerden werken belangeloos mee aan publicitaire activiteiten van Rabobank rondom deze wedstrijd
en eventuele daarop volgende (overige) communicatie van de Rabobank. Winnaars en finalisten geven Rabobank toestemming om afbeeldingen en globale omschrijvingen van de inzending kosteloos te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

8.

Rabobank gebruikt de verstrekte gegevens voor de uitvoering van de prijsvraag. Hieronder vallen ook de gebruikelijke
toetsing van persoonsgegevens (onder meer op het gebied van fraudebestrijding) en verstrekking van contactgegevens
aan belangstellenden. Verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Indien aangegeven kan Rabobank
inschrijvers attenderen op producten en diensten in het kader van innovatie en ondernemerschap (bijvoorbeeld via
nieuwsbrieven of mailings). Hiervoor kan te allen tijde worden afgemeld.

9.

Een eventueel intellectueel eigendomsrecht op een inzending blijft bij de inschrijver. Dit wordt niet overgedragen aan
Rabobank.

10. Tot slot:
• Over de voorselectie, de nominaties en de uiteindelijke uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
• Inschrijvers voldoen aan de algemeen aanvaarde Nederlandse ethiek, wetten en regels.
• De geldprijs is fiscaal belast. De belasting is voor rekening van de winnaar. Rabobank adviseert winnende deelnemers
contact op te nemen met een fiscaal adviseur.
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