
Reglement
De naam van de TBM
1. De naam moet vrouwelijk zijn.
2. De naam mag geen bedrijfsnaam bevatten.
3.  De naam mag niet beledigend zijn voor mensen of 

instellingen.
4.  De naam mag zelf verzonnen zijn of uit een combinatie 

van woorden bestaan. 
5. De naam moet goed uit te spreken zijn.
6.  De naam moet origineel zijn - dus niet eerder zijn 

gebruikt als naam voor een TBM. 
7. Het voorstel moet onderbouwd zijn. 

De naamwedstrijd
1.  Deze wedstrijd staat open voor groepen 6, 7 en 8 van 

geselecteerde basisscholen langs de RijnlandRoute.  
Elke groep 6, 7 en 8 mag maximaal 1 naam inzenden  
(1 wedstrijdformulier per groep).

2.  Alleen volledig ingevulde wedstrijdformulieren 
“Naamwedstrijd tunnelboormachine RijnlandRoute” 
worden in behandeling genomen.

3.  De uiterlijke inzenddatum is 24 maart 2019, formulieren 
die na 24 maart 2019 binnenkomen worden niet in 
behandeling genomen.

4.  Uit alle inzendingen worden minimaal 3 namen 
geselecteerd door een jury. De jury beoordeelt de 
namen op basis van motivatie en de volgende criteria: 
vrouwelijk, creatief, inspirerend en aansprekend.

5.  Mocht er geen toepasselijke namen uit de inzendingen 
gekozen kunnen worden, dan behoudt de jury zich het 
recht voor zelf de naam te bedenken. 

6.  De school houdt geheim welke naam zij hebben 
ingezonden, dit wordt pas tijdens de inzegening bekend 
gemaakt.

7.  Als de jury een naam selecteert die meerdere inzenders 
hebben ingezonden, dan wordt de prijs onder deze 
inzenders verloot.

8.  De jury is onafhankelijk van de inzenders en doet een 
onafhankelijke uitspraak.

9.  Na de uitspraak van de jury kan het publiek  
stemmen op de door de jury gekozen vijf namen via 
www.rijnlandroute.nl.

10.  De naam met de meeste stemmen wordt bekend gemaakt 
tijdens de inzegening van de tunnelboormachine.

11.  In week 19 van 2019 wordt contact opgenomen met de 
prijswinnaar.

12.  Over de uitslag van deze prijsvraag kan niet worden 
gecorrespondeerd. 

13.  De prijswinnaars worden per e-mail persoonlijk op de 
hoogte gebracht. Wanneer een winnaar niet bereikbaar 
is of niet reageert, behouden provincie en gemeenten 
zich het recht voor een andere winnaar aan te wijzen.

14.  Een gewonnen prijs is niet inwisselbaar in contant geld of 
iets anders en is niet overdraagbaar aan derden. 

15.  De winnaar moet zich op verzoek kunnen identificeren 
voordat zij de prijs in ontvangst kan nemen. 

16.  Inzendingen die onjuist of onvolledig zijn of niet aan de 
voorwaarden voldoen, worden helaas niet in behandeling 
genomen. 

17.  Wie een suggestie inzendt, verklaart akkoord te gaan 
met deze spelregels en de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden
Voorwaarden voor deelname
De deelnemer gaat akkoord met deelname aan deze 
prijsvraag en het ter beschikking stellen van de naam, leeftijd 
en andere relevante gegevens van de deelnemer aan de 
provincie. Door deelname aan de prijsvraag accepteert de 
deelnemer de voorwaarden zoals genoemd in de spelregels. 
Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar dienen ook de 
ouders/verzorgers akkoord te gaan met deelname.

Aansprakelijkheid
De provincie Zuid-Holland is niet aansprakelijk voor schade 
die voortvloeit uit of verband houdt met de gewonnen 
prijs. De provincie Zuid-Holland is niet verantwoordelijk 
voor computer- en/of internetstoringen en sluit iedere 
aansprakelijkheid uit in het geval dat deelname tijdelijk 
onmogelijk is ten gevolge van een dergelijke storing.

Toepasselijk recht
Op de prijsvraag en deze spelregels en geschillen die hierover 
mogelijk ontstaan tussen de provincie Zuid-Holland enerzijds 
en deelnemers anderzijds, is Nederlands recht van toepassing. 
Dergelijke geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter in Nederland.

Beëindiging/wijziging
De provincie Zuid-Holland behoudt zich het recht voor 
om deze prijsvraag zonder opgaaf van reden en zonder 
aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf te 
wijzingen en/of te beëindigen. De provincie Zuid-Holland 
kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen 
bepaalde onderdelen van deze voorwaarden wijzigen zonder 
aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.

Publicaties
De winnende inzending wordt geplaatst op de website www.
rijnlandroute.nl. De winnende naam wordt gepubliceerd en 
wordt meegestuurd met een eventueel persbericht.

Intellectuele eigendomsrechten
De deelnemer verklaart dat hij de intellectuele 
eigendomsrechten (zoals het auteursrecht en eventuele 
portretrechten) van de inzending bezit. Hij of zij vrijwaart de 
provincie Zuid-Holland voor aanspraken van derden op deze 
rechten. Alle (intellectuele) eigendomsrechten die bestaan 
of zullen ontstaan in verband met en voortvloeiende uit de 
prijsvraag, berusten bij de provincie Zuid-Holland. Voor zover 
deze rechten niet al bij provincie Zuid-Holland berusten, 
draagt de deelnemer deze rechten over aan de provincie 
Zuid-Holland door deelname aan de prijsvraag. De provincie 
Zuid-Holland aanvaardt deze overdracht. De deelnemer doet 
hierbij tegenover de provincie Zuid-Holland tevens afstand 
van alle persoonlijkheidsrechten die eventueel aan hem/
haar toekomen, waaronder eventuele portretrechten, voor 
zover de toepasselijke regelgeving zulke afstand toelaat. Het 
voorgaande betekent in ieder geval dat de provincie Zuid-
Holland de inzendingen in de ruimste zin van het woord mag 
exploiteren en gebruiken, onder meer voor promotionele 
doeleinden. De deelnemer ontvangt geen vergoeding voor 
het gebruik van de inzending door de provincie Zuid-Holland.

Alle deelnemers geven door deelname aan de prijsvraag 
hierbij tevens toestemming aan de provincie Zuid-Holland 
om hun naam en gegevens te gebruiken in het kader van 
de prijsvraag. Tevens verlenen alle deelnemers toestemming 
voor een eenmalige mailing. De provincie Zuid-Holland 
handelt in overeenstemming met de Wet bescherming 
persoongegevens.

spelregels naamwedstrijd 
tunnelboormachine 
rijnlandroute


