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1. Deze deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op de Online Hackathon Helmond. De Online 

Hackathon Helmond is een initiatief van Hackathon Masters B.V. in samenwerking met de 

gemeente Helmond. De organisatie is in handen van Hackathon Masters B.V. hierna te noemen 

Hackathon Masters.    

 

2. Door aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze 

deelnemersvoorwaarden.  

 

3. Deelname aan de Online Hackathon Helmond staat open voor iedereen die woonachtig is in 

Nederland. Minderjarige deelnemers (jonger dan 18 jaar) dienen toereikende toestemming te hebben 

voor deelname van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Hierop kan worden gecontroleerd. 

 
4. Aanmelding en deelname vindt op individuele basis plaats.  

 

5. Het evenement vindt online plaats van 17 maart t/m 6 april 2020.   

 
6. Tijdens de Online Hackathon Helmond zullen de inzenders  in de beschikbare tijd een oplossing 

insturen conform de opgave op het platform ww.challengemasters.nl en een eventuele 
marketingaanpak op basis van een challenge maken. De challenges worden aangereikt door de 
aan het evenement verbonden Challenge Partner(s).  

 
7. Er zijn geen prijzen verbonden aan deze Online Hackathon.   

   
8. De gegevens die je verstrekt bij de aanmelding worden uitsluitend gebruikt door Hackathon Masters in 

het kader van de Online Hackathon Helmond.   
 

9. Iedere winnaar doet nu voor alsdan onherroepelijk afstand van een eventueel beroep op diens 
portretrecht en geeft Hackathon Masters belangeloos toestemming tot openbaarmaking en 
verveelvoudiging van de foto’s en/of filmpjes, waarop zijn/haar portret of beeltenis voorkomt en 
die door Hackathon Masters tijdens de Online Hackathon Helmond (inclusief de prijsuitreiking) zijn 
gemaakt, e.e.a. voor gebruik als (al dan niet promotionele) communicatie-uiting van Hackathon 
Masters aangaande deze of een volgende hackathon. Dit geldt voor gebruik zowel in gedrukte als 
in digitale vorm (b.v. gebruik op internet) en zowel in oorspronkelijke alsook in eventueel 
bewerkte versie. 

 

10. Intellectuele eigendom. De door een deelnemer en/of team ingebrachte of meegenomen 

producten dan wel de resultaten en/of producten die door deelnemer ontwikkeld zijn tijdens de 

Online Hackathon Helmond, blijven eigendom van de betreffende deelnemer dan wel het 

deelnemende team.  

Het is de deelnemer echter bekend en de deelnemer verklaart zich ermee akkoord dat de Online 

Hackathon Helmond een vrijplaats is voor het uitwisselen van innoverende ideeën en producten. 

Ook is het de deelnemer bekend en is de deelnemer ermee akkoord dat een ‘idee’ op zichzelf niet 

beschermd is door enig intellectueel eigendomsrecht. Het staat alle partijen (deelnemers , 

organisatie, partners en daarbuiten) dus vrij om, gebaseerd op eenzelfde idee, een eigen product 

of resultaat of anderszins te (laten) ontwikkelen en in gebruik te (laten) nemen. 

 

De deelnemer zal de door hem of haar tijdens de Online Hackathon Helmond ontwikkelde 

resultaten of producten zelf ontwikkelen en daarbij geen gebruik maken van producten, resultaten 

of anderszins van derden waarop die derden (intellectuele eigendoms-) rechten kunnen doen 

gelden. De deelnemer vrijwaart Hackathon Masters van elke aanspraak van een derde wegens 

inbreuk op diens eventuele rechten. 
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11. Geheimhouding Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij 

in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie 

geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de 

aard van de informatie. 

 

12. Tot slot: 

- Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

- Een gewonnen prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs van 

gelijke of andere waarde. 

- In de gevallen waarin deze deelnemersvoorwaarden niet voorzien, beslist Hackathon Masters B.V.; 

- Hackathon Masters B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het 

handelen of nalaten van derde-partijen.  
 
Voor akkoord,  
 
Veldhoven, ………………………………………………. 
 
 
 
 
  
Naam deelnemer:……………………………………                   Naam Hackathon Masters: Robert Wit 
        
  
Handtekening:…………………………………………                  Handtekening:………………………………….. 
 
 
1 x exemplaar voor deelnemer 
1x exemplaar voor Hackathon Masters B.V. 


