
 

 

Bijlage: Gouden tip-wedstrijd voor oplossen verkeersknelpunt:  
hoe doet u mee en kunt u winnen? 

Wedstrijdvoorwaarden 

Om deel te nemen aan deze ‘Gouden tip-wedstrijd’ van de gemeente Houten vult u het 
deelnameformulier in op www.houten.nl/verkeersknelpunt-de-molen. U geeft daar eveneens aan 
akkoord te gaan met deze wedstrijdvoorwaarden.  

Wie kunnen er deelnemen? 

• Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk voor iedereen die woonachtig is in Houten. 

• Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben. 

• Werknemers van de Gemeente Houten en hun gezinsleden mogen deelnemen, maar zijn 
uitgesloten van de prijs. 

 Deelnamevereisten 

• Een geldige inzending bevat in ieder geval beeldend materiaal (ontwerp, tekening of schets) 
aangevuld met een toelichting. De inzending biedt een oplossing voor het probleem.  

• Inzendingen voor deze Gouden tip-wedstrijd worden geaccepteerd vanaf 4 oktober 2019 tot 1 
november 2019 middernacht. Vóór of na deze periode worden geen inzendingen geaccepteerd. 

• Wanneer u deelneemt aan deze ‘Gouden tip-wedstrijd’ geeft u naast uw voor- en achternaam 
een geldig e-mailadres en telefoonnummer op, zodat wij contact met u kunnen opnemen over 
de eventueel gewonnen prijs. Na bekendmaking van de winnaar, worden de gegevens vernietigd. 

Door uw inzending bevestigt u dat 

• het antwoord op de vraag geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden 
en aan de vereisten van deze Algemene Voorwaarden voldoet. 

• gemeente Houten onherroepelijk, oneindig, en zonder kosten gebruik mag maken van uw idee 
en dit mag publiceren.  

• u ermee akkoord gaat dat uw naam bekend wordt gemaakt via de media, eventueel inclusief een 
foto of filmpje.  

Bepalen van de winnaar 

• Een panel van mobiliteitsmedewerkers van de gemeente Houten beoordeelt alle inzendingen en 
selecteert een winnaar gebaseerd op originaliteit, creativiteit en kwaliteit van de inzending. 

• Tussen 15 november en 15 december 2019 zal gemeente Houten telefonisch en via e-mail 
contact opnemen met de winnaar van deze uitvraag.  

• Om aanspraak te kunnen maken op de prijs moet de winnaar binnen 5 dagen na ontvangst van 
de e-mail reageren en bewijs leveren van zijn/haar identiteit. In het geval wij in die periode niets 
van de winnaar hebben vernomen, zal de prijs worden toegekend aan degene die als tweede is 
geëindigd. 

• De beslissing van Gemeente Houten betreffende de winnaar van de gouden tip is definitief. Over 
de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  
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De prijs 

• De prijs bestaat uit een cheque ter waarde van 250 euro voor fietsaccessoires,  voor 1 januari 
2021 te besteden bij één van de rijwielhandelaren in de gemeente Houten.  

• De prijs is niet restitueerbaar en kan niet worden omgewisseld voor contanten.  
• Gemeente Houten is gerechtigd de wedstrijd op enig moment vóór de sluitingsdatum te 

beëindigen of aan te passen, of de regels aan te passen door een dergelijke aanpassing of 
beëindiging op de website bekend te maken. 


