Prijsvraagvoorwaarden
Prijsvraag “Het Fietspad van de Toekomst”
Prijsvraag voor bedrijven

Deze prijsvraag wordt gefaciliteerd door Open Innovatie Platform StartHubs.
Deelname gaat via een StartHubs account.
Prijsvraagvoorwaarden
Om met de prijsvraag mee te doen moet je met de onderstaande prijsvraagvoorwaarden
akkoord gaan. Die zijn aanvullend op alle informatie op www.FietspadvdToekomst.nl. De
prijsvraagvoorwaarden zijn altijd leidend.

Prijsvraagvoorwaarden
Overal waar “Challenge” staat, mag je “Prijsvraag” lezen en vice versa.
1.

Challenge definities en kernbepalingen
1.1.
Naam Challenge: Prijsvraag “Het Fietspad van de Toekomst” - voor
bedrijven.
1.2.
Uitschrijvende Organisatie(s): Goedopweg en de Provincie Utrecht.
1.3.
Primaire Deelname Website(s): www.FietspadvdToekomst.nl en
www.StartHubs.co.
1.4.
Deadline Prijsvraag: 3 februari 2020 12:00
1.5.
Deelname toegestaan voor: alle organisaties met een KVK inschrijving,
met uitzondering van overheden.
1.6.
Meerdere inzendingen per deelnemer toegestaan: ja.
1.7.
Intellectueel eigendom: Zie Artikel 4.
1.8.
Prijzen: De jury selecteert de drie beste innovaties, die voldoen aan de
voorwaarden die van toepassing zijn op deze prijsvraag, die een
ontwikkelbudget van maximaal €50.000,- per innovatie winnen. Met het
ontwikkelbudget krijgen de winnaars de mogelijkheid om hun innovatie tot
realisatie te brengen ergens op of langs Het Fietspad van de Toekomst tegen
een bij de provincie Utrecht beschikbare bijdrage van maximaal €50.000,-.
1.9.
Voorwaarden aan inzending (pitch-document):
- Jullie inzending / pitch-document (inclusief eventuele afbeeldingen) bestaat
uit maximaal 4 A4.
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- Jullie inzending is een PDF-bestand (Klik hier voor gratis PDF converter) van
maximaal 30 MB groot.
- De beste ideeën worden na een eerste selectie door een provinciale
beoordelingscommissie uitgenodigd hun idee live te presenteren (pitchen)
voor de jury.

2.

Deelname
2.1.

Om jullie inzending(en) te kunnen uploaden is een StartHubs Account vereist.
Daarmee kan je bij de Primaire Deelname Website(s) inloggen en deelnemen.
Op de Account zijn de gebruikersvoorwaarden en het privacy statement van
StartHubs van toepassing:
•

In de gebruikersvoorwaarden staan alle voorwaarden die betrekking
hebben op een Account bij StartHubs.

•
2.2.

In de privacy statement staan alle voorwaarden m.b.t. jouw privacy.

Jullie Inzending moet voor de Challenge Deadline via de betreffende
Challenge-pagina op één van de Primaire Deelname Website(s) worden
geüpload, of via een van de andere door StartHubs gefaciliteerde websites
waarop de challenge staat vermeld inclusief upload mogelijkheid.

2.3.

Na de Challenge Deadline kunnen geen inzendingen meer worden
ingezonden.

2.4.

Inzendingen die niet voldoen aan de Voorwaarden aan inzending kunnen
worden uitgesloten van beoordeling en maken dan geen kans om te winnen
en maken geen kans op het prijzengeld.

2.5.

Deelname is slechts mogelijk voor natuurlijke personen die handelen in de
uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel voor rechtspersonen, een en
ander voor zover zij correct zijn ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel. Tenzij expliciet anders aangegeven in Artikel 1.

2.6.

StartHubs en/of de Uitschrijvende Organisatie(s) behouden zich alle rechten
voor Deelnemers om welke reden dan ook te weigeren. Hierbij kan gedacht
worden aan het feit dat niet voldaan is aan het in dit Artikel gestelde dan wel
- maar niet beperkt tot - het feit dat Deelnemer een onderneming exploiteert
met een doel dat zich niet ‘leent’ voor de Challenge.
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2.7.

Inschrijving en deelname is alleen mogelijk door iemand die de natuurlijkedan wel de rechtspersoon rechtsgeldig mag vertegenwoordigen.

3.

Publicatie van Deelname
3.1.

Deelnemers moeten er rekening mee houden dat de Uitschrijvende
Organisatie(s) of StartHubs publiek bekend maken welke Deelnemer(s) er
geselecteerd zijn voor een volgende fase.

3.2.

Hierbij kan de Uitschrijvende Organisatie(s) op hoofdlijnen over de inhoud
van de inzendingen van Deelnemer(s) communiceren. Hiermee dienen
Deelnemers rekening mee te houden. StartHubs is hier niet verantwoordelijk
voor.

4.

Intellectuele eigendomsrechten
4.1.

De intellectuele eigendomsrechten van de Pitch (het werk) blijven in beginsel
bij Deelnemer rusten. Wanneer de Uitschrijvende Organisatie(s) en
Deelnemer besluiten om na de Challenge een samenwerking aan te gaan,
zullen zij, mits van toepassing, nadere afspraken maken onder meer met
betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten op het werk, zoals het
auteursrecht en alle andere aanverwante of naburige rechten die Deelnemer
op het werk heeft. StartHubs speelt geen rol bij dit laatste (slechts
faciliterend) en kan hiervoor nimmer worden aangesproken.

4.2.

Het is Deelnemer bekend dat de Uitschrijvende Organisatie(s) kennisneemt
van de inhoud van de Pitch van Deelnemer. Ook kan/kunnen de
Uitschrijvende Organisatie(s) externe experts en juryleden inschakelen om te
helpen bij de beoordeling. Ook zij zullen om te kunnen beoordelen
kennisnemen van de inhoud van de Pitch van Deelnemer. Kennisname van de
inhoud van de Pitch van Deelnemer blijft tot deze mensen beperkt. Met het
uploaden van de Pitch gaat Deelnemer hiermee expliciet akkoord.

4.3.

Het kan voorkomen dat de Uitvoerende Organisatie(s) eenzelfde dan wel een
soortgelijk project/idee als de Pitch van Deelnemer reeds in voorbereiding
heeft en in de praktijk ten uitvoer brengt. Deelnemer kan hieraan geen enkel
recht ontlenen.

5.

De prijzen
5.1.

De winnaar(s) kan (kunnen) in aanmerking komen voor prijzen.
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5.2.

Het gaat hierbij expliciet om de kans op prijzen. StartHubs biedt Deelnemers
geen garantie dat Deelnemers ook daadwerkelijk een prijs zoals prijzengeld,
deelname aan een bijeenkomst, pilotproject, opdracht, subsidie, en/of
investering krijgen toegewezen, tenzij in de briefing en in Artikel 1 expliciet
schriftelijk anders is bepaald.
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