
Winactie "Ontwerp het logo voor het thema 'Jezus, mijn vriend'" georganiseerd door de Moeder 

Gods Mariakerk, Sportlaan Driene 6, 7552 HA Hengelo, maart 2023.  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie die wordt georganiseerd door de 

Moeder Gods Mariakerk. Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de 

onderstaande algemene voorwaarden. De Moeder Gods Mariakerk behoudt zich het recht voor 

deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze voorwaarden 

handelen.  

Voorwaarden van de winactie "Ontwerp het logo voor het thema 'Jezus, mijn vriend'" 
1. Deelname is gratis.  
2. Om deel te nemen aan de winactie moet de deelnemer ten minste 18 jaar oud zijn. Ben je 

jonger dan 18 jaar, dan zal je ouder of voogd een schriftelijke toestemming af moeten geven 
met vermelding van datum, plaats, naam en handtekening. Deze kan als bijlage worden 
opgenomen in de e-mail met het logo. Zonder deze toestemming is deelname niet mogelijk. 

3. Ervaring met grafisch ontwerpen, dtp, design, branding is een pre.  
4. Het ontwerp moet passen bij het thema "Jezus, mijn vriend". 
5. Jezus heeft een herkenbaar karakter. 
6. Het ontwerp dient een digitale illustratie te zijn en geen icoon/foto. 
7. Deelnemers mogen minimaal één ontwerp per persoon insturen. 
8. Het ontwerp moet origineel en zelf gemaakt zijn. Geen kopieën of plagiaat van bestaande 

logo's. 
9. Deelnemers sturen hun ontwerp naar winactie@moedergodsmariakerk.nl en vermelden daarbij 

hun naam, emailadres, telefoonnummer en locatie.  
10. Vermeld ook in de onderwerpregel van de mail: "Winactie; ontwerp het logo voor het thema 

'Jezus, mijn vriend'" 
11. De Moeder Gods Mariakerk behoudt de rechten op het ingestuurde logo om het te 

gebruiken, commercieel en/of persoonlijk te distribueren (onder andere op de website, 
(digitale) documenten en/of ook op social media) en wordt hiermee tevens de eigenaar en 
auteursrechthebbende van het logo. 

12. Het logo mag niet worden gebruikt door anderen zonder schriftelijke toestemming van de 
Moeder Gods Mariakerk. 

13. De winnaar ontvangt een bijbels verrassingspakket als prijs ter waarde van €200,-. 
14. De winactie loopt tot en met 31 maart 2023. 
15. De winnaar zal worden gekozen op basis van originaliteit, creativiteit en de kwaliteit van het 

ontwerp. 
16. Bij voldoende geschikte inzendingen zal de winnaar bekend worden gemaakt via onze sociale 

media kanalen op 7 april 2023. 
17. Als er geen geschikt logo is ingezonden en er geen winnaar bekend kan worden gemaakt 

wordt de winactie verlengt met 2 weken (tot en met 14 april 2023). De winnaar zal in dit 
geval bekend worden gemaakt op zaterdag 22 april 2023.  

18. Als er geen geschikt logo is ingezonden en er geen winnaar bekend kan worden gemaakt, 
nemen de organisatoren contact op met de deelnemers om het ingezonden logo eventueel 
te laten aanpassen met inbreng van de organisatoren. Zij hebben dan 2 weken de tijd (tot 14 
april 2023) om het logo te wijzigen en doen dus nog mee met de winactie. De winnaar wordt 
in dit geval bekend gemaakt op zaterdag 22 april 2023.  

19. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs binnen uiterlijk vier weken na 
bekendmaking niet incasseert of niet op tijd reageert op aanvullende vragen, kan de prijs 
ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere deelnemer.  

20. Over de uitslag en toekenning kan niet worden gecorrespondeerd. 
21. De prijs is niet inwisselbaar, of uit te keren in geld voor andere producten of diensten.  
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22. De Moeder Gods Mariakerk zal de prijswinnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs 
bewijs te leveren van zijn of haar identiteit.  

23. De organisator heeft het recht om de voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving van 
de winactie op elk moment te wijzigen, danwel zonder opgave van reden de winactie te 
staken zonder dat de Moeder Gods Mariakerk daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van 
schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijzigingen of aanpassingen zal door de Moeder 
Gods Mariakerk op passende wijze publiekelijk (via de website en haar Facebook pagina) 
bekend worden gemaakt.  

24. De organisator heeft het recht om de winnaar te diskwalificeren als de voorwaarden van de 
winactie worden geschonden of als er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt bij 
het insturen van het ontwerp. 

25. Door deel te nemen aan de winactie, gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden van 
de winactie bij het insturen van het ontwerp. 

26. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar 
winactie@moedergodsmariakerk.nl.  
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