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Reglement

Reglement  voor deelname aan de Elevator Pitch Challenge.

Artikel 1.

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. Organisator: Kamer van Koophandel

2. Deelnemer: in Nederland woonachtige natuurlijk perso(o)n(en) en die voldoet aan de criteria  

                   genoemd in artikel 4.

Organisatie

Artikel 2.

De competitie onder de naam: Elevator Pitch Challenge wordt georganiseerd door de organisator.

Competitie

Artikel 3.

1. De deelnemers delen op Twitter hun eigen videopitch met de hashtag #kvkpitch.

2. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de competitie. Eventueel gemaakte kosten 

                  voor deelname zijn voor rekening van de deelnemers.

3. De pitch die het meest is geretweet is de winnaar van de Elevator Pitch Challenge.

4. De competitie is van 30 april 2015 10.00 uur t/m 27 mei 2015 12.00 uur. 

5. Op 27 mei 2015 om 12.00 uur is het peilmoment en wordt door de organisator vastgesteld 

                   welke pitch de meeste retweets heeft en voldoet aan de criteria genoemd in artikel 4.

6. Op 28 mei 2015 wordt de winnaar persoonlijk op de hoogte gesteld en bekend gemaakt op 

                  kvk.nl/starten en via social media.

Criteria

Artikel 4.

1. De deelnemer is woonachtig in Nederland.

2. De video is in de Nederlandse of Engelse taal.

3. Uitgesloten van deelname zijn personen en video’s die discrimeneren wegens godsdienst, 

                  levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook.



4. De video van de winnende pitch gaat in op de volgende vragen:

a. Wie ben jij als ondernemer?

b. Wat is jouw ondernemersdroom? 

c. Wie is jouw doelgroep? 

d. Waar ben jij goed in?

5. De pitch duurt maximaal 30 seconden

Publiciteit

Artikel 5. 

De deelnemers verbinden zich tot het verlenen van medewerking aan de organisatie en publiciteit rond 

deze competitie. De Kamer van Koophandel mag het videomateriaal binnen en buiten de organisatie 

gebruiken, openbaar maken en verveelvoudigen via onder andere dvd’s, netwerken, internet, 

bijeenkomsten, social media en webinars binnen de hiervoor genoemde doeleinden.

Geheimhouding 

Artikel 6.

De organisator betracht geheimhouding en de uiterste zorgvuldigheid bij de behandeling van de video’s  

van de deelnemers, doch is zij is niet aansprakelijk voor misbruik, diefstal of andere calamiteiten.

Prijs

Artikel 7.

De door de organisator beschikbaar gestelde prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs bestaat 

uit een iPad Air 2 (grijs, 64GB). Deze prijs kan niet worden ingewisseld tegen geld.

Uitsluiting deelname en diskwalificatie

Artikel 8.

1. Het achterhouden van gegevens, of het vermelden van onjuiste gegevens, het niet verstrekken 

van aanvullende gegevens als door de organisatie daarom wordt gevraagd of het weigeren van 

medewerking aan de organisatie op welke wijze dan ook, kan uitsluiting van deelname tot gevolg 

hebben. Blijkt dit pas na de prijsuitreiking, dan heeft dit diskwalificatie tot gevolg en dient de prijs 

direct te worden geretourneerd.

2. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers zonder opgave van redenen van deelname 

uit te sluiten.

Uitslag

Artikel 9.

Aan een deelname kunnen geen rechten worden ontleend en over de voorwaarden en de uitslag kan 

niet worden gecorrespondeerd.

Onvoorziene gevallen

Artikel 10.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisator.


