
Wedstrijdreglement Kampeer Duurzaamheidsprijs 
Dit reglement is van toepassing op de Wedstrijd “Kampeer Duurzaamheidsprijs”, welke vermeld staat op 
de pagina www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl/kampeer-duurzaamheidsprijs, hierna te noemen: 
“Wedstrijd”, die wordt georganiseerd door Jaarbeurs B.V. gevestigd te Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht 
samen met de Kampeer & Caravan Industrie (KCI) én de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) 
(“Organisator”). 

Met de Wedstrijd kun je verschillende prijzen winnen (de “Prijzen”) als blijkt dat jouw ingezonden nieuwe 
duurzame kampeerinnovatie als winnaar wordt aangemerkt. Deze Wedstrijd wordt mede mogelijk 
gemaakt door Kampeer & Caravan Jaarbeurs (KCJ), de Kampeer & Caravan Industrie (KCI) én de 
Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) en zij stellen de prijzen ter beschikking. Kampeer & Caravan 
Jaarbeurs vindt plaats van 5 tot en met 9 oktober. 
Iedere persoon kan – met inachtneming van dit reglement – meedoen aan de Wedstrijd, hierna te 
noemen: “Deelnemer(s)”. Uit de Deelnemers aan de Wedstrijd worden door een vakjury enkele 
producten genomineerd, hierna te noemen: ‘’Genomineerde(n)’’. Samen met consumenten in Nederland 
worden de uiteindelijke winnaars gekozen (“Winnaar(s)”) door de vakjury. 

Artikel 1 Deelname 
1. Deelname aan de Wedstrijd is gratis.
2. Om deel te mogen nemen, moet je een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in 

Nederland.
3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de 

deelname aan deze Wedstrijd.
4. Deelnemers aan deze Wedstrijd zijn gebonden aan de bepalingen van dit reglement.
5. Organisator heeft het recht een Deelnemer uit te sluiten van de Wedstrijd indien de Deelnemer 

onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft 
gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de Deelnemer op geen enkele wijze 
meer in aanmerking voor de Prijzen en de Deelnemer doet hierbij voor alsdan uitdrukkelijk 
afstand van enig recht om uitreiking van de Prijzen te vorderen.

6. De inschrijving voor deelname aan de Wedstrijd vindt plaats via inzending van het 
inschrijfformulier via de website www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl/exposant/kampeer- 
duurzaamheidsprijs. De inschrijving start op 24 juni 2022 en sluit op 31 augustus 2022. 
Inschrijvingen en inzendingen die na de sluitingsdatum en het sluitingstijdstip worden ontvangen, 
zullen niet in de jurering worden meegenomen. Het tijdstip van ontvangst door de organisatie is 
beslissend. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de (digitale) 
verzending van de inschrijving door een Deelnemer.

7. Onvolledig ingevulde aanmeldformulieren worden niet in behandeling genomen en dingen niet 
mee naar de prijzen.

8. Per Deelnemer kan slechts eenmaal worden deelgenomen.
9. Werknemers van Organisator, de aan haar gelieerde ondernemingen en de onderneming(en) waar 

Organisator met betrekking tot de Wedstrijd mee samenwerkt zijn uitgesloten van deelname aan 
de Winactie en komen niet in aanmerking voor de Prijzen.

Artikel 2 Inhoudelijke eisen 
1. De deelnemende innovaties dienen een connectie te hebben met de kampeerindustrie, daarbij is

met name toekomstbestendigheid en de praktische relevantie belangrijk.
2. Het product moet vernieuwend zijn en gebruikmaken van opkomende technologieën. De aspecten

milieubescherming, behoud van hulpbronnen, duurzaamheid en circulaire economie worden
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steeds belangrijker, zo ook in de kampeerbranche. Bijzondere ontwikkelingen en prestaties op dit 
vlak kunnen worden meegewogen in de beoordeling. 

3. De ingediende innovaties zijn verkoopbaar op de Nederlandse markt en eventueel ook op de
internationale markt.

4. Voor deelname is een pitch in videovorm (max. 40 seconden) noodzakelijk, evenals een
beschrijving en afbeelding(en) van het product.

5. De Deelnemer garandeert de ingediende duurzame innovatie het resultaat is van eigen werk (al
dan niet intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd ten name van de deelnemer). Indien derden
aanspraak kunnen maken op enig intellectueel eigendomsrecht op de innovatie, garandeert de
Deelnemer dat (schriftelijk) toestemming is verkregen van de daadwerkelijk rechthebbende(n) om
de innovatie te exploiteren en deel te nemen aan de Kampeer Duurzaamheidsprijs. De innovatie
maakt geen inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten. De Deelnemer vrijwaart Jaarbeurs
voor aanspraken van derden die zijn gebaseerd op enige (beweerde) op zodanige intellectuele
eigendomsrechten. Een eventueel intellectueel eigendomsrecht op een innovatie blijft bij de
Deelnemer.

Artikel 3 Toekenning van de prijzen 
1. De Wedstrijd wordt onderverdeeld in twee categorieën:

- Meest duurzame innovatieve camperproduct
- Meest duurzame innovatie kampeerproduct

2. In de maand augustus worden door de vakjury Deelnemers genomineerd.
3. Het bepalen van de Genomineerden geschiedt op basis van de in artikel 2 genoemde eisen.
4. Genomineerden worden binnen 7 werkdagen na het nomineren persoonlijk geïnformeerd via het

e-mailadres waarmee aan de Wedstrijd is deelgenomen.
5. Tijdens de juryvakdag, welke op een nader te bepalen dag plaatsvindt, presenteren 

Genomineerden hun product met een (live) demonstratie en ontvangen ze feedback op hun 
ingezonden product van de vakjury.

6. De Genomineerden worden op de website van de Kampeer en Caravan Jaarbeurs vermeld, 
waarna consumenten worden opgeroepen om te stemmen op de beste duurzame innovatie.

7. De consumentenstemming telt 50% mee voor de uiteindelijke uitslag. Het oordeel van de vakjury 
telt voor de overige 50% mee voor de uiteindelijke uitslag.

8. Op een nader te bepalen moment worden de Winnaars in beide categorieën persoonlijk 
geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de Wedstrijd is deelgenomen.

Artikel 4 Prijzen 
1. Genomineerden winnen de volgende Prijzen:

- Gratis standruimte van 5m2 op het Innovatie-duurzaamheidsplein tijdens de Kampeer en
Caravan Jaarbeurs

- Promotie op de website en social media kanalen van de Kampeer en Caravan Jaarbeurs.
2. Winnaars winnen de volgende Prijzen:

- Gratis spotlight plek van 30m2 op het Innovatie-Duurzaamheidsplein tijdens de Kampeer en
Caravan Jaarbeurs.

- Bekend making winnaars tijdens het NKC KCI Duurzaamheidscongres in samenwerking met
Jaarbeurs.

- Interview op het hoofdpodium tijdens de Kampeer en Caravan Jaarbeurs.
- Promotie op de website en social media kanalen van Kampeer en Caravan Jaarbeurs.
- Benoeming in het officiële persbericht van KCJ tijdens de beurs.



3. Winnaars en Genomineerden kunnen tegen het KCI-kortingstarief een stand bijboeken om hun
product toe te lichten en te promoten.

4. De Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen en zijn niet overdraagbaar.
5. De Prijzen worden door de Organisator en sponsoren ter beschikking gesteld conform de staat

waarin deze op dat moment verkeren. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare
en/of verborgen) gebreken aan de Prijzen en/of enige andere schade aan de Prijzen.

6. De Organisator behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen
andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken. De aanwijzing van de standruimte en
de invulling van de promoties is voorbehouden aan de Organisator.

7. De Organisator is te allen tijde gerechtigd te besluiten – om haar moverende redenen - enige
editie van de Kampeer en Caravan Jaarbeurs geen doorgang te laten vinden.

Artikel 5 Gegevens 
1. Iedere Deelnemer dient zijn of haar naam, e-mailadres en telefoonnummer op te geven om mee

te kunnen doen aan de Wedstrijd. In aanloop naar de vakjurydag kunnen deelnemers gevraagd
worden aanvullende gegevens te verstrekken.

2. De Deelnemer/Genomineerde garandeert jegens Organisator dat alle door hem of haar verstrekte
gegevens tijdens de Wedstrijd correct, up-to-date en volledig zijn.

3. Door deelname aan de Wedstrijd gaat Deelnemer ermee akkoord dat de Organisator en de
sponsoren van de Prijzen het ingediende (beeld)materiaal voor promotionele doeleinden (zoals
vermelding naam en foto van de Deelnemer/Genomineerde/Winnaar in bijvoorbeeld een
persbericht, in de nieuwsbrief, foto’s, video’s en op sociale media) kunnen gebruiken. Deelnemer
verleent aan de Organisator toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve
van de toekenning van de onder artikel 4 genoemde Prijzen.

4. Alle gegevens die de Deelnemer of derden verstrekken aan Organisator worden verwerkt conform
het privacy statement van Organisator. Dit privacy statement kan worden geraadpleegd via
www.jaarbeurs.nl/privacystatement.

Artikel 6 Rechten Organisator 
1. Organisator behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer te diskwalificeren en/of van

deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit
reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Organisator en/of derden.

2. Organisator behoudt zich tevens het recht voor om deze Wedstrijd, naar eigen goeddunken en
zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of het
reglement en/of de Prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige
wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.

3. Over de uitslag van de Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om enige reden
een geschil ontstaat tussen een Deelnemer en Organisator, is het oordeel van laatstgenoemde
bindend.

Artikel 7 Aansprakelijkheid 
1. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Organisator aan het beheer van de website en de

organisatie van de Wedstrijd besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of
onjuist is. Druk-, en/of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in het door Organisator
openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Organisator niet worden
tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator in het leven
roepen.

2. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of
samenhangt met (deelname aan) de Wedstrijd.
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3. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die Deelnemer in verband met
deelname aan deze Wedstrijd maakt.

4. Deelnemer vrijwaart Organisator van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming
van dit reglement en/of in verband met het handelen of nalaten van Deelnemer.

Artikel 8 Klachten 
Eventuele klachten over dit reglement en/of de Prijzen en/of van hetgeen hieruit voortvloeit kunnen 
binnen vier (4) weken na het einde van de Wedstrijd worden ingediend bij Organisator. Organisator zal 
zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. 

Artikel 9 Diversen 
1. Indien één of meer bepalingen van dit reglement nietig zijn of vernietigd worden, zal Organisator

een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige
cq. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

2. Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen
dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland.

Artikel 10 Informatie 
Indien je opmerkingen hebt of meer informatie wenst omtrent onderhavige Wedstrijd, kun je dit 
schriftelijk mededelen via een e-mail: innovatieprijs@jaarbeurs.nl. 

Disclaimer: dit reglement is onder voorbehoudt van wijzigingen. 
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