De Rooyse Ladies kookboekwedstrijd voorwaarden (Spelregels)
Deze wedstrijdvoorwaarden (‘Spelregels’) zijn van toepassing op de Kookboekwedstrijd. Deze
wedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Fundraising Kiwanis Club Venray “De Rooyse Ladies”
(KvK 14103507), ook wel ‘organisator’ genoemd. De organisator werkt daarbij samen met PLUS G.
van Dijck B.V. (KvK 12008721 ) eveneens gevestigd te Venray.

Spelregels
1. Iedereen woonachtig in de gemeente Venray mag deelnemen aan de kookboekwedstrijd
door een recept in te sturen. Dit dient een recept te zijn op basis van je eigen inbreng. Een
bestaand of klassiek recept mag, maar dit moet dan wel voorzien zijn van jouw eigen
creatieve twist! We zijn ook benieuwd naar ‘het verhaal achter het recept’.
2. Ben je jonger dan 16 jaar, vraag dan eerst toestemming aan je ouders.
3. Vul uiterlijk 31 januari 2022 het inschrijfformulier in. Laat hier je contactgegevens (naam,
leeftijd en e-mailadres), het recept en ‘het verhaal achter het recept’ achter. Voeg eventueel
ook een foto van het gerecht bij.
4. Alle recepten worden voorgelegd aan een vakjury. Winnaars krijgen in februari 2022 per email bericht van de uitslag. Beslissingen van de jury zijn bindend.
5. De winnende recepten komen met beeldmateriaal van zowel het gerecht als de deelnemer
in het kookboek van de organisator en Plus G. van Dijck B.V. Daarbij zal ook de naam van de
deelnemer vermeld worden. Het kan ook zijn dat het winnende recept wordt gekookt
tijdens een live kooksessie.
6. De organisator behoudt zich het recht voor om de kookboekwedstrijd naar eigen
goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te
wijzigen.
7. Deelnemer garandeert dat zij ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten van het
recept en het verhaal achter het recept rechthebbende is en dat zij bevoegd is om dit te
gebruiken voor de kookboekwedstrijd en het kookboek zelf. Mocht dit niet het geval blijken
te zijn, dan vrijwaart deelnemer De Rooyse Ladies voor alle kosten en schade die daaruit
volgen, waaronder aanspraken van derden vanwege inbreuk op rechten van deze derden.
8. De organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit
uit de deelname van deelnemer aan de kookboekwedstrijd.

