
VOORWAARDEN ONTWERPWEDSTRIJD ZWEMPAK/JAMMER 

1. Deelnemers aan de ontwerpwedstrijd gaan akkoord met de voorwaarden. 

2. Deelname vindt plaats door het deelnameformulier geheel ingevuld met  

bijlagen te versturen naar: SwimMere, Kebajastraat 23, 1336 NA Almere of per e-mail 

naar klantenservice@swimmerezwemsport.nl. Alle bijlagen dienen voorzien te zijn van je 

naam. Verwerk bij het versturen van bestanden via e-mail je naam in de bestandsnaam. 

3. Het ontwerp mag geen afbeeldingen bevatten die vanwege auteursrecht beschermd zijn. 

4. Het ontwerp mag geen logo’s, namen e.d. bevatten van verenigingen, bedrijven, merken 

en personen. 

5. De inzending dient uiterlijk 5 mei 2017 door SwimMere per e-mail of post ontvangen te 

zijn. 

6. SwimMere kiest uit de inzendingen één winnaar voor een zwempak en één winnaar voor 

een jammer. 

7. Indien SwimMere geen winnaar kan kiezen wordt via Facebook een stemming gehouden. 

8. 12 Mei 2017 worden de winnaars bekend gemaakt via Facebook, de nieuwsbrief en op de  

website. 

9. FINIS maakt aan de hand van de ingezonden ideeën een drukproef en later een definitief 

ontwerp. Het ontwerp zal niet een afdruk van bijvoorbeeld een foto zijn maar een  

impressie van de aangeleverde gegevens. FINIS bepaalt de mogelijkheden en  

onmogelijkheden. 

10. De drukproef wordt door de winnaar en SwimMere beoordeeld en in overleg aangepast of 

goedgekeurd. 

11. Op het zwempak en op de jammer komt een klein logo van SwimMere.  

12. Indien de winnaar en SwimMere het niet eens worden over het definitieve ontwerp 

zullen de ideeën en de drukproef vernietigd worden. 

13. FINIS produceert het zwempak en de jammer en eventueel andere materialen. 

14. De winnaar ontvangt een zwempak c.q.  jammer geproduceerd door FINIS aan de hand 

van het idee dat door de winnaar is aangeleverd. 

15. Het ontwerp wordt indien geschikt ook in de collectie van SwimMere opgenomen.  

Afhankelijk van het ontwerp kunnen ook andere types zwemkleding dan waarvoor het idee 

is aangeleverd, zoals een jammer, zwempak of kneeskin en/of dragshorts en handdoeken 

geproduceerd worden. 

16. De producten vervaardigd naar het idee van de deelnemer zullen in de winkel de  

voornaam van de deelnemer dragen. 

17. Alle inzendingen blijven eigendom van SwimMere. Indien SwimMere in de toekomst een 

idee dat niet als winnend idee is gekozen gebruikt voor productie van zwemkleding of  

materialen, ontvangt de ontwerper hier alsnog een zwempak of jammer van. 

18. Aan ingezonden ideeën kunnen geen rechten worden ontleend, behoudens voornoemde 

rechten. 

19. Medewerkers en familie van medewerkers van SwimMere zijn uitgesloten van deelname 

aan de wedstrijd. 

20. SwimMere of FINIS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel afwijken van 

de uiteindelijke productie ten opzicht van het ingediende idee. 

 

Almere, 7 april 2017 


