
 

Veiligheid Voorop Actievoorwaarden Essaywedstrijd 2018 

 

 

A C T I E V O O R W A A R D E N  

ESSAYWEDSTRIJD DUURZAAM VEILIG 

Stichting Veiligheid Voorop 

 

 

1. Algemeen 

a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op de essaywedstrijd van de Stichting 

Veiligheid Voorop in opdracht van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat.  

b) De actie loopt vanaf 1 mei 2018 tot en met 1 augustus 2018.  

c) Deelnemers kunnen meerdere keren deelnemen. 

d) Essays zijn niet eerder aangeboden of gepubliceerd in wetenschappelijke of publieke 

context. 

  

2. Deelname  

a) Deelname aan deze actie staat open voor eenieder, uitgezonderd de hierna onder 

punt c en d genoemde personen.  

b) Deelname aan de actie is gratis.  

c) Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder 

verblijfplaats in Nederland.  

d) Deelname is uitgesloten voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in 

organisatorische zin betrokken is bij deze actie.  

 

3. Criteria  

a) Het essay is een betoog waarin een duidelijk standpunt wordt ingenomen.  

b) Het essay is geschreven in de Nederlandse taal.  

c) Het essay bevat maximaal 4000 woorden. 

 

4. Speelwijze  

a) Deelnemers maken automatisch kans door:  

a. zich in te schrijven voor de wedstrijd door middel van het sturen van een 

email naar essay@veiligheidvoorop.nu waarin de individuele deelnemer 

zijn/haar naam en contactgegevens, de naam van de onderwijsinstelling, 

bedrijf of overheidsinstantie  waar de deelnemer aan verbonden is;  

b. én voor 1 augustus 2018 hun essay per e-mail en in pdf. Naar 

essay@veiligheidvoorop.nu in te sturen.  

b) Maximaal 10 inzendingen worden door het organiserend comité geselecteerd en 

middels een shortlist aan de jury voorgelegd. De jury zal 3 winnaars aanwijzen.  

c) De genomineerden op de shortlist worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking op 24 

september 2018 bij de High Level Meeting Duurzame Veiligheid 2030 waar de 

winnaars bekend worden gemaakt.  

d) De organisator behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment te 

diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen, wanneer deze van mening is 
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dat de deelnemer één van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of 

onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de wetgeving heeft 

overtreden. 

  

5. Prijs  

De prijs bestaat uit: 

 

Voor de drie beste inzendingen  

a) een juryprijs ter waarde van 25.000 euro;  

b) publicatie op de www.veiligheidvoorop.nu; 

c) kans op een publicatie in een vaktijdschrift. 

 

Voor alle genomineerden op de shortlist  

d) publicatie in bundel uitgegeven door Ministerie Infrastructuur en Waterstaat; 

 

Ad a) De prijs wordt niet in contanten beschikbaar gesteld maar de gemaakte kosten 

verbonden aan de concretisering van de idee worden vergoed tot een maximaal bedrag van 

25.000,- . 

 

Ad c) Redacties van verschillende vaktijdschriften zullen worden benaderd met de vraag of zij 

het winnende essay willen publiceren. Voorwaarde voor publicatie is dat het essay naar het 

oordeel van de betreffende redacties kwalitatief voldoende is. De redacties behouden zich 

het recht voor aanpassingen van het essay te verlangen, indien deze niet aan de 

kwaliteitseisen voldoet.  

 

6. Uitreiking prijs  

a) De prijs voor de winnaars zal aan een persoon worden uitgereikt.  

b) De prijs wordt uitgereikt op 24 september 2018.  

c) Als de organisator niet met de winnaar in contact kan komen ondanks meerdere 

pogingen, dan heeft de organisator het recht om de prijs toe te kennen aan een 

andere deelnemer. 

 

7. Slotbepalingen  

- Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, 

afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie komen toe aan de organisator.  

- De organisator is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.  

- De organisator is de Stichting Veiligheid Voorop.  

- Deelname aan deze actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Betwisting 

in dit reglement zal niet in overweging worden genomen.  

- De gegevens van deelnemers zullen niet verstrekt worden aan derden. 

 

Aldus opgemaakt in Den Haag op 20 april 2018. 


