
ALGEMENE VOORWAARDEN – Social Hackathon 2017 
 

Artikel 1: Algemeen  
De stichting Social Hackathon gevestigd te Gouda organiseert hackathons. 
Met deze hackathons  willen wij de wereld een stukje eerlijker maken en 
ook sociaal ondernemerschap te stimuleren. Dat doen wij door in teams 
aan een sociaal probleem of idee te werken en deze binnen 13 uur van idee 
naar concreet plan te transformeren.  
 
Artikel  2: Deelname & Inschrijving  
1. Een deelnemer is iedere individu dat zich heeft aangemeld voor de 
Social Hackathon. Aanmelden voor de Social Hackathon is mogelijk op 
http://socialhackathon.nl. Om je als deelnemer voor de Social Hackathon 
te registreren dient de deelnemer een ticket te bestellen en enkele gegevens 
in te voeren. 
2. Deelname aan de hackathon staat open vanaf 18 jaar.
3. Deelname aan de Social Hackathon is mogelijk in twee vormen;
3.1. Idee-hebber: Een idee-hebber draagt van te voren een idee aan voor 
het oplossen van een sociaal probleem. De kosten van deelname als idee-
hebben bedragen €75,- per ticket.  
3.2. Mee-denker: Een mee-denker bouwt  tijdens de hackathon mee aan 
het idee van een idee-hebber. De kosten van deelname als mee-denker 
bedragen €25,- per ticket.  
4. Gedurende de Hackathon worden deelnemers voorzien van eten en 
drinken, benodigde kantoorartikelen en zgn. energizers. Hardware en 
eventuele slaapgerei dient door de deelnemers zelf verzorgd te worden.  
5. Social Hackathon heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de 
hackathon indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende 
gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft 
proberen te plegen. 
6. Deelname aan de hackathon geschiedt voor eigen risico van de 
deelnemer.  
 
Artikel 3: Gegevens    
1. Tijdens de hackathon kunnen foto’s of opnames worden gemaakt ten 
behoeve van promotie- en marketingdoeleinde op de door Social 

http://socialhackathon.nl/


Hackathon beheerde media. De deelnemer verleent toestemming voor het 
gebruik van zijn/haar beeltenis voor deze doeleinden.
2. De deelnemer verleent aan Social Hackathon  toestemming om zijn/haar 
naam als winnaar te vermelden in alle door Social Hackathon beheerde 
media. De deelnemer erkent door deelname aan hackathon  op de hoogte 
te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het 
gebruik dat daarvan kan worden gemaakt.

Artikel 4: Eigendomsrechten
Tenzij onderling anders besloten, voor zover er (intellectuele) 
eigendomsrechten zijn ontstaan bij de uitvoering van de hackathon, komen 
deze in eigendom toe aan de idee-hebber.  
 

Artikel 5: Bindende uitspraak  
De beslissing van de jury is bindend. De teams zullen zich zonder enige 
voorwaarden onderwerpen aan de uitspraak van de jury.
 
 

Artikel 6: Tijdschema en locatie  
Deelnemers ontvangen voorafgaande aan de hackathon een mail met de 
benodigde gegevens. Meer informatie over de datum, aanvangstijd en de 
locatie  is te vinden op: http://socialhackathon.nl  
 
 

Artikel 7: Vragen  
Vragen Voor vragen over de Social Hackathon kan contact worden 
opgenomen via e-mail: info@socialhackathon.nl.
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