
Actievoorwaarden 5x5 Filmcompetitie Gelderland 
 
1. Algemeen 
1.1 
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “5x5 Filmcompetitie Gelderland” (hierna: 
“Actie”), die wordt georganiseerd door Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland, Cultuur Oost en Go 
Short (hierna “Afzenders”). 
 
1.2 
De Actie bestaat uit een competitie voor deelnemers aan 5x5 Filmcompetitie Gelderland. Uit de 
aanmeldingen worden 5 filmmakers geselecteerd die een eigen film mogen maken. De winnaar 
daarvan kans op het winnen van de onder artikel 3 genoemde prijzen.  
 
1.3 
De Actie start op donderdag 26 oktober 2020 en loopt tot en met donderdag 31 december 2020.  
 
1.4 
De Afzenders zijn te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere 
aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.  
 
2. Deelname  
2.1 
Deelnemers dienen op het moment van deelname jonger dan 23 jaar te zijn. Als een deelnemer 
jonger dan 18 jaar is, dient hij/zij schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder en/of 
voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te 
verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.  
 
2.2 
Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze 
actievoorwaarden.  
 
2.3 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.  
 
2.4 
De afzenders zijn te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van 
deelname. De afzenders kunnen te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname 
uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins 
onrechtmatig handelt jegens de Afzenders.  
 
3. Prijs  
3.1 
Met de Actie kunnen de volgende prijzen worden gewonnen: 
- exposure via Afzenders 
- exposure via partners 
- 2 tickets voor Go Short: International Go Short Film Festival    
- 1 uur coaching door Cultuur Oost 
- Masterclass via Go Short 
 
3.2 
Aanwijzing van de winnaar gebeurt voor 50% door stemming via de website 
jeugdfondssportencultuur.nl/5x5 en 50% door een onafhankelijke jury. 



3.3 
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht, uiterlijk binnen één week na beëindiging van 
de Actie.  
 
3.4 
De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld. Het is niet mogelijk te ruilen van prijs.  
 
4. Beëindiging van de Actie 

4.1 
De Afzenders behouden zich het recht voor de Actie vóór de afloop van de Actieperiode geheel of 
gedeeltelijk stop te zetten, af te zeggen of te beëindigen, dan wel de Actievoorwaarden aan te 
passen wanneer dit op grond van omstandigheden die buiten de controle van de Afzenders liggen, 
geboden lijkt. Ook hebben de Afzenders te allen tijde het recht om de Actievoorwaarden aan te 
passen. Indien van toepassing zal een gewijzigde versie van de Actievoorwaarden zo spoedig mogelijk 
op de website worden geplaatst. 
 
4.2 
Deelnemers kunnen uit een dergelijke stopzetting, afzegging of beëindiging op geen enkele manier 
aanspraken maken, in het bijzonder geen aanspraak op prijsuitkering.  
 
5. Gegevensbescherming 
 
5.1 
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u onder 
https://jeugdfondssportencultuur.nl/privacystatement/ 

5.2 
Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer 
verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet 
aan derden verstrekt. Jeugdfonds Sport & Cultuur mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend 
vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen 
radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens.  

5.3 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland is de verwerkingsverantwoordelijke die de 
persoonsgegevens van de deelnemers voor het doel van de uitvoering van de Actie verwerkt. De 
persoonsgegevens van de winnaars worden ten behoeve van de uitvoering van de Actie, waaronder 
de afhandeling van de Prijzen, namens de Afzenders verwerkt door het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Gelderland. 
 
5.4 
De Afzenders verwerken en gebruiken de volgende (persoons)gegevens van de deelnemers: voor- en 
achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.  

5.5 
Elke Deelnemer kan te allen tijde zijn of haar rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens 
uitoefenen door een e-mail te sturen naar: communicatie.gelderland@jeugdfondssportencultuur.nl. 
In het geval van verwijdering of blokkering van de persoonsgegevens op verzoek van de Deelnemer 
treedt de Deelnemer terug uit de deelname aan de Actie.  



6. Overig  
6.1 
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de 
Afzenders. 
 
6.2 
Indien een van de bepalingen van deze Actievoorwaarden onuitvoerbaar wordt of is, blijft de 
geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De ongeldige/onuitvoerbare bepalingen dienen 
door de partijen met zulke bepalingen te worden vervangen die de opzet van de partijen het dichtste 
naderen. 
 
6.3 
Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  
 
6.4 
Deze voorwaarden en overige informatie over de Actie is verkrijgbaar op de website: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl/5x5 

6.5  
Alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie dienen uitsluitend te worden 
gericht aan: 5X5.gelderland@jeugdfondssportencultuur.nl 
 


