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Door deelname aan de betreffende prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden 

prijsvragen. 

Artikel 1 Algemeen/definities/toepassing 

a. Aanbieder: het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (hier na te noemen NCE). 

b. Deelnemer: Een meester-gezelduo uit de restauratiesector, dat gezamenlijk tot een uitzonderlijke prestatie is 

gekomen tijdens een restauratieproject aan een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument of een historische 

park/tuin of een object uit het domein van het roerend erfgoed, dat uitblinkt in ambachtelijk vakmanschap en dat 

als duo deelneemt aan de prijsvraag van het NCE. Het restauratieproject mag niet langer dan 2 jaar geleden zijn 

gerealiseerd. Deelnemer ben je na inschrijving op de prijsvraag via de website van het NCE. 

c. Het NCE is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De werkzaamheden van het NCE 

worden uitgevoerd met inachtneming van de gedragscode beroep en bedrijf van de NRTO. Deze code is na te 

lezen op onze website : www.erfgoedopleidingen.nl/nrto. 

Artikel 2 Doelgroep 

a. Het meester-gezelduo dient afkomstig te zijn uit één van de volgende restauratiedisciplines: Restauratie 

Timmeren, Restauratie Metselen, Erfgoed Schilderen, Restauratie Leidekker & Loodgieter, Restauratie Glazeniers, 

Inspecteurs van Gebouwd Erfgoed, Erfgoed Rietdekken, Restauratie Voegen, Restauratie Steenhouwen, Hovenier 

Historisch Groen, Restauratie Molenmaker, Restauratie Smeden, Restaurator Roerend Erfgoed en Restauratie 

Stukadoor. Het NCE kan naar eigen inzicht disciplines toevoegen. 

b. De gezel dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn op de datum van inschrijving.  

Artikel 3 Verplichtingen deelnemer 

a. Deelnemers kunnen ieder jaar worden aangemeld. Deelnemers die genomineerd zijn of de hoofdprijs hebben 

gewonnen kunnen in de drie daaropvolgende jaren niet meedingen naar een van de nominatieprijs of de 

hoofdprijs.  

b. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan 

de prijsvraag.  

c. De deelnemer geeft aan het NCE toestemming om kosteloos verstrekte persoonsgegevens, beeldmateriaal (film 

en foto’s) of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen te gebruiken voor promotionele activiteiten in 

verband met de prijsvraag, het restauratievak, restauratieopleidingen en het NCE, alsmede in het kader van de 

bekendmaking van de winnaar via media zoals radio, televisie, vakbladen en internet. Beelden kunnen eventueel 

worden gecombineerd met teksten of soortgelijk beeldmateriaal van het NCE. Het NCE is niet verantwoordelijk 

voor een eventuele onjuist verwerkte persoonsgegevens van personen op het door Deelnemer beschikbaar 

gestelde foto- en/of filmmateriaal. 

d. De genomineerden en de winnaars van de prijzen zullen op verzoek van het NCE medewerking verlenen aan 

promotionele activiteiten van het NCE voor zover dit in redelijkheid van hen mag worden verlangd, waaronder 

begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media. Voor de verleende medewerking aan 

promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden voldaan. 

e. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de 
prijsvraag. Het NCE mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform 
de algemene verordening gegevensbescherming zal worden behandeld. 

f. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de 
prijs. In dat kader is het NCE gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die 
betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of 
producenten). 

g. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Het NCE is niet 
aansprakelijk voor schade door het gebruik van de prijs door de winnaar.  

h. Het NCE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de 
prijsvraag. 
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i. Het NCE is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de 
voorwaarden voor deze prijsvraag handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze 
toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden. 

Artikel 4 Uitslag en prijs 

a. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 
b. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit 

te keren in geld of voor andere producten of diensten, anders dan genoemd op de website van het NCE. Bij 
weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet 
worden uitgekeerd. Alsdan is het NCE gerechtigd een andere winnaar te selecteren. 

c. Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de deelnemer 
voor toekenning van de prijs in het bezit zijn van een geldig paspoort. 

d. De winnaar kan uiterlijk tot 1 jaar na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode 
vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. 
 

Artikel 5 Betaling 

a. Betaling van het prijzengeld aan de genomineerden en de prijswinnaars door het NCE vindt plaats op basis van 

declaratie. 

b. Deelnemer dient zijn declaratie ter hoogte van de door NCE vastgestelde bedragen met omschrijving van de 

aankoop en met toevoeging van onderliggende facturen, bonnen e.d. waaruit de besteding van het prijsbedrag 

aantoonbaar blijkt per e-mail te sturen naar: facturen@erfgoedopleidingen.nl 

c. Het NCE hanteert bij de betaling van de declaratie een betalingstermijn van 30 dagen, nadat de declaratie is 

ontvangen.  

d. Het NCE is gerechtigd de betaling van declaratie (geheel of gedeeltelijk) op te schorten indien het NCE een 

tekortkoming in de nakoming van een van de verplichtingen van de opdrachtnemer constateert. 

Artikel 6 Toepasselijk recht en forumkeuze 

a. Op de rechtsverhouding tussen het NCE en deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

b. Alle geschillen tussen het NCE en de deelnemer worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement 

Midden Nederland, regio Amersfoort. 
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