
 

 

  Voorwaarden CityChallenge Etten-Leur 

Hoe zorgen we ervoor dat buurtbewoners elkaar vaker ontmoeten? 
 

Jouw inzending 

 Je inzending (inclusief eventuele afbeeldingen) bestaat uit maximaal 4 A4. 

 Je inzending is een PDF-bestand van maximaal 10 MB groot (Klik hier voor gratis PDF converter).  
 
 
Deelname  

 Deelname staat open voor iedereen, met uitzondering van medewerkers van Gemeente Etten-Leur, 
WEL en studenten uit de leergemeenschap.  

 Deelname is uitsluitend mogelijk via www.citychallenges.nl.  

 Deelname in groepen is toegestaan. Alle groepsleden dienen zich wel in te schrijven i.v.m. 
uitnodigingen voor een eventuele prijsuitreiking of vervolgbijeenkomsten.  

 
 
Inzending  

 Meerdere inzendingen zijn toegestaan!  

 Om mee te kunnen doen, dien je een account bij CityChallenges.nl aan te maken.  

 Inzendingen moeten vóór de deadline www.citychallenges.nl worden geüpload.  

 Na de deadline van 18 maart 2018 worden er geen inzendingen meer geaccepteerd.  

 Te laat of anders ingediende inzendingen 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@citychallenges.nl.   

 Zodra je je inzending hebt geüpload is het niet meer mogelijk om deze te vervangen en/of aan te 
passen.  

 
 
Uitslag & prijzengeld 

 We streven ernaar om de uitslag binnen vier weken na de deadline bekend te maken.  

 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

 Uiterlijk twee weken na bekendmaking van de uitslag worden de winnaars op de hoogte gebracht ten 
aanzien van de door hun gewonnen prijzen.  

 Het totale prijzengeld is € 2.500,- en wordt verdeeld onder de beste vijf inzendingen. De verdeling is 

als volgt: 

o 1e prijs € 1000,-* 
o 2e prijs € 750,-* 
o 3e prijs € 400,-* 
o 4e prijs € 250,-* 
o 5e prijs € 100,-* 

 

Voorwaarden met betrekking tot uitvoeringsbudget/vervolg 

 Naast het prijzengeld is er ook een realisatiebudget van €22.500,- voor het realiseren van een pilot.  

 Hoewel Gemeente Etten-Leur de intentie heeft één (of meerdere) pilot(s) te helpen realiseren, is 
Gemeente Etten-Leur hiertoe niet verplicht, en daarmee dus ook niet verplicht het 
(start)kapitaal/uitvoeringsbudget uit te keren.  

 Het uitvoeringsbudget kan volledig naar één initiatief gaan, over meerdere concepten worden 
verdeeld, gedeeltelijk worden uitgekeerd of helemaal niet worden uitgekeerd. 

 Het uitvoeringsbudget dient tenminste ten goede te komen aan inwoners van de gemeente Etten-
Leur. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een pilot binnen de gemeentegrenzen.  
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Voorwaarden  

 Door het uploaden van je inzending ga je akkoord met de (op dat moment geldende) 
gebruikersvoorwaarden van CityChallenges.nl: https://www.citychallenges.nl/voorwaarden    

o Je gaat ermee akkoord dat jouw inzending de CC0 licentie van Creative Commons krijgt 
toegewezen. Met een CC0 licentie kunnen de gemeente Etten-Leur en eventuele andere 
partijen die inzicht krijgen in de ingezonden ideeën (bijvoorbeeld andere gemeenten), jouw 
idee voor alle doeleinden gebruiken. 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.  

 
*Genoemde prijzengelden zijn netto bedragen. 
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