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ALGEMENE VOORWAARDEN QUILT WEDSTRIJD 2019 

 

INSCHRIJVEN EN KOSTEN 

 
1. Iedereen mag meedoen, maximaal 1 quilt per persoon. Alleen individuele deelname, geen 

groepen. 
2. Het inschrijfformulier dient vóór 1 september 2019 te zijn opgestuurd, zodat de organisatie 

op tijd een beeld heeft van het aantal inschrijvingen. Inschrijvingen na die datum worden 
niet meer behandeld. U heeft daarna nog tot 1 oktober 2019 de tijd om de foto’s en tekst 
(motivatie, toepassing van het thema en het verhaal erachter) in te leveren.  

3. Uw inschrijving is direct bindend op het moment dat de organisatie het inschrijfformulier 
ontvangen heeft. U ontvangt daarna een bevestiging en factuur per mail. 

4. Maak ongeveer 5 foto’s van goede kwaliteit (zo hoog mogelijke resolutie) van de quilt. Let 
erop dat de belichting goed is (liefst daglicht). Leg ook enkele sprekende details van de quilt 
vast. Stuur de foto’s vóór 1 oktober 2019 per WeTransfer op naar anouk@terwisse.nl. 

5. Kosten van deelname bedragen € 25,00 (excl. 21% btw). Dat is inclusief meerdaagse 
toegang tot het evenement.  

6. U kunt alleen deelnemen als de quilt door uzelf of door een door u aangewezen persoon op 
de beurs in Den Bosch wordt afgeleverd en opgehaald. Inzendingen per post worden niet 
geaccepteerd (uitgezonderd inzendingen uit het buitenland of speciale omstandigheden zie 
punt 28 – 33).  

7. Afleveren kan op woensdag 13 november van 9.00 tot 17.00 uur. Ophalen kan alleen op 
zaterdag 16 november van 17.00 tot 20.00 uur. Deelnemers aan de wedstrijd hebben op 
alle dagen gratis toegang tot het evenement.  

8. Indien uw quilt niet wordt opgehaald en de organisatie genoodzaakt is om deze op te 
sturen, dan zal hiervoor een bedrag van € 45,00 (excl. btw) in rekening worden gebracht. 
Het versturen van de quilt is geheel op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk 
voor schade aan de werken, veroorzaakt door kwetsbaarheid van materialen of door de 
verpakking. De quilts die niet zijn opgehaald, worden pas retour gezonden na ontvangst 
van betaling. 

 
REGELS M.B.T. DE QUILT 

 

9. Alle formaten zijn toegestaan, maar de maximale lengte (hoogte) van de quilt is 2.30 m, 
i.v.m. de hoogte van de expositiewanden van 2.50 m. 

10. Alle technieken worden geaccepteerd, zolang de quilt maar uit 3 lagen bestaat. 
11. Het werk mag 3D zijn. 
12. Geen ingelijst werk en geen breekbare materialen verwerken in het werk. 
13. Elk werk is aan de achterkant en bovenaan voorzien van een tunnel voor een ophanglat 

met aan weerszijden 2 ogen. De lat met ogen wordt tegelijk met de quilt aangeleverd. 
14. Elk werk is aan de achterkant voorzien van een etiket met daarop (duidelijk leesbaar): de 

naam van de maker en de titel van het werk. 
15. Het is toegestaan om uw quilt te koop aan te bieden. Zorg in dat geval zelf voor een 

prijskaartje aan de quilt. De organisatie vraagt hierover geen provisie. De quilt dient wel tot 
het einde van de wedstrijd te blijven hangen. 

16. De organisatie draagt zorg voor de presentatie van de tekst, de titel en naam van de maker.  
 
VOORSELECTIE EN JURERING 

 
17. De jury bestaat uit de professionele quiltsters: Hilde van Schaardenburg en Maaike Bakker 

en hoofdredacteur van Quilt & Zo: Marion Boeckhout. 
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18. Indien er meer dan 40 inschrijvingen zijn, is er een voorselectie, die uitgevoerd wordt door 
de jury. 

19. De jury maakt de voorselectie op basis van de ingestuurde foto’s, dus de kwaliteit van de 
foto’s is essentieel. Ook de bijgeleverde tekst (uitleg toepassing van het thema en 
motivatie) speelt een belangrijke rol in de selectieprocedure. 

20. U respecteert en accepteert de beslissing van de jury, ook wanneer uw werk niet door de 
selectie komt. Over de beslissing van de jury kan niet worden gecorrespondeerd. 

21. De jury behoudt zich het recht voor om werk, dat niet overeenkomt met de regels en/of de 
eerder gestuurde foto’s te weigeren. 

22. De jury richt zich zowel bij de voorselectie als bij de eindbeoordeling op het verhaal, de 
toepassing van het thema, de technische kwaliteit, samenstelling, creativiteit en originaliteit. 

 
AUTEURSRECHTEN EN PUBLICITEIT 

 
23. U behoudt het auteursrecht op de quilt. 
24. Deelname aan de wedstrijd betekent automatisch dat u auteursrechtelijke toestemming 

geeft om afbeeldingen van de quilt te gebruiken in de publiciteit, met inbegrip van websites 
en social media. Dit geldt zowel voor uw eigen ingezonden foto’s als voor foto’s die 
gemaakt zijn door de organisatie van het evenement. 

 
VERZEKERING 

 
25. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissingen, diefstal en schade aan 

kunstwerken/quilts van deelnemers, dan wel voor ongevallen die deelnemers overkomen 
tijdens het evenement. Indien gewenst dient u uw quilt zelf te verzekeren voor brand-, 
storm-, transportschade en diefstal.  

26. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan de kunstwerken, veroorzaakt of 
toegebracht door bezoekers of andere deelnemers aan het evenement. 

27. De deelnemer is aansprakelijk voor schade aan de ruimte waarin het evenement wordt 
gehouden, veroorzaakt door zijn toedoen dan wel door toedoen van helpers/medewerkers 
van de deelnemer.  

 
VERZENDEN 

 

28. Alleen internationale inzendingen of inzendingen onder speciale omstandigheden (die 
vooraf zijn overlegd met de organisatie) mogen per post worden verstuurd. Alle overige 
inzendingen per post worden niet geaccepteerd en niet teruggestuurd. 

29. Voor het retourzenden van de in punt 28. genoemde werken wordt € 15,00 in rekening 
gebracht plus de kosten van verzending en evt. verpakkingskosten (zie punt 33).  

30. Het versturen van het werk per post is geheel op eigen risico. 
31. De in punt 28. genoemde inzendingen kunnen van 14 oktober t/m 1 november 2019 per 

post worden toegestuurd naar Terwisse Producties, Maasplein 27, 6541 XS NIJMEGEN. 
Let erop dat de quilt aan de achterkant is voorzien van een tunnel en dat de lat met aan 
weerszijden 2 ogen wordt meegeleverd. 

32. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan de werken, veroorzaakt door 
kwetsbaarheid van materialen of door gebrekkige verpakking. 

33. Gebruik stevig verpakkingsmateriaal die voor retourzending hergebruikt kan worden. Indien 
de verpakking niet hergebruikt kan worden, worden eventuele extra verpakkingskosten 
doorberekend.  


