
Het wedstrijdreglement – Prolander Challenge 
 
Jouw inzending 
• Jouw inzending (inclusief eventuele afbeeldingen) bestaat uit maximaal 5 A4.   
• Jouw inzending is een PDF-bestand (Klik hier voor gratis PDF converter) van maximaal 10 MB groot.  
 
Deelname 
 
• Deelname staat open voor iedereen.  
• Meer inzendingen per deelnemer/team zijn toegestaan. 
• Deelname is uitsluitend mogelijk via de website van Battle of Concepts (www.battleofconcepts.nl).   
• Deelname in groepen (max. vier personen) is mogelijk. Het prijzengeld wordt aan de hoofddeelnemer uitgekeerd. Alle 

groepsleden dienen zich in te schrijven op www.battleofconcepts.nl.   
• Deelname is gratis.  
 
Inzending 
 
• Om jouw inzending(en) te kunnen uploaden is een account op www.battleofconcepts.nl vereist.  
• Inzendingen moeten voor de deadline via de website www.battleofconcepts.nl worden geüpload.  
• Na de deadline van 24 februari 2019 23:59 kunnen geen concepten meer worden ingezonden. 
• Te laat of anders ingediende ideeën worden uitgesloten van deelname. 
• Na succesvolle verzending ontvang je direct een bevestiging. Zo niet, stuur dan zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór de 

deadline een e-mail naar info@battleofconcepts.nl. 
• Het is niet mogelijk om jouw idee na inzending te vervangen en/of aan te passen.  
 
Uitslag & Prijzen(geld) 

• Het prijzengeld is in totaal € 5.000,- en wordt verdeeld onder de beste 5 inzendingen:  
o 1e prijs: € 2.000,-  
o 2e prijs: € 1.250,-  
o 3e prijs: € 1000,- 
o 4e prijs: € 500,- 
o 5e prijs: € 250,-  

• De hierboven genoemde prijzengelden zijn netto bedragen. De netto bedragen worden binnen twee weken na de 
deadline overgemaakt naar de prijswinnaars. 

• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  
• We streven ernaar om de uitslag binnen 4 weken na de deadline bekend te maken. 
 

Intellectueel eigendom 

• Door het uploaden van je inzending ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Battle of Concepts: 
https://www.battleofconcepts.nl/voorwaarden. 

• Door het uploaden van je inzending ga je ermee akkoord dat jouw inzending de CC0 licentie van Creative 
Commons krijgt toegewezen. Met een CC0 licentie kunnen jouw ideeën door Prolander voor alle doeleinden 
gebruikt worden en naamsvermelding kan daarbij niet worden geëist. Meer informatie m.b.t. de CC0 licentie:  

o Samenvatting: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/.   
o Volledige versie: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode 

 


