
Deelnamevoorwaarden 
 
 
§ 1 ERCO programma „Spot-on" 
  
(1) Het ERCO programma „Spot-on" wordt uitgevoerd door ERCO GmbH (hierna „ERCO“ genoemd).  
 
(2) Een deelnemer neemt deel aan het ERCO programma „Spot-on", doordat hij of zij een project, 
bestaande uit foto's en een korte beschrijving, indient via het onlineformulier op 
https://www.erco.com/spoton. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de 
gegevens, met name van zijn of haar contactgegevens. 
 
(3) Uit alle inleveringen van de deelnemers kent ERCO op een vastgelegd tijdstip aan geselecteerde 
projecten een communicatiepakket toe. Dat bestaat uit een professionele fotoshoot en een 
redactioneel artikel door een ervaren architectuurjournalist. Voorwaarde daarvoor zijn de 
fotografievergunning en de toegangsbevoegdheid van de opdrachtgever respectievelijk de 
eigenaar. 
 
§ 2 Deelnemers 
 
(1) Ontwerpbureaus en individuele personen die auteur zijn van het ingediende project, hebben het 
recht op deelname. Het project moet in de afgelopen 24 maanden zijn gerealiseerd. Het ontwerp 
dient grotendeels met ERCO armaturen te zijn geïmplementeerd. 
 
(2) Alle persoonsgegevens moeten naar waarheid zijn ingevuld. Anders kan uitsluiting conform § 3 
(2) plaatsvinden. 
 
(3) Deelname van minderjarigen is uitgesloten. 
 
§ 3 Uitsluiting van het ERCO programma „Spot-on" 
 
(1) Bij een overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt ERCO zich het recht voor om 
individuele personen en ontwerpbureaus van het ERCO programma „Spot-on" uit te sluiten. 
 
(2) Ook degene die onjuiste persoons- of projectgegevens indient, wordt uitgesloten. 
 
§ 4 Uitvoering en afwikkeling 
 
(1) Iedere deelnemer kan één of meerdere, verschillende projecten indienen en daardoor meerdere 
keren aan het ERCO programma „Spot-on“ deelnemen. Elk project moet afzonderlijk via het 
onlineformulier worden ingediend via het internetportaal https://www.erco.com/spoton. De 
verplichte gegevens op het onlineformulier moeten volledig zijn ingevuld. De deelnemers moeten 
de deelnamevoorwaarden hebben gelezen en deze accepteren. 
 
(4) De ingeleverde, echter niet door ERCO toegekende projecten, worden na 6 maanden gewist van 
de gegevensdragers van de betrokken partnerbedrijven.  
 
(5) De deelnemers van wie ERCO de projecten heeft geselecteerd, ontvangen van ERCO schriftelijk 
bericht via e-mail.  

https://www.erco.com/spoton


 
§ 5 Auteursrechten  
 
De deelnemer verzekert dat hij of zij alle rechten bezit op de ingeleverde foto's, de onbeperkte 
gebruiksrechten op alle foto-onderdelen, dat de foto's vrij zijn van rechten van derden, alsmede 
dat bij het tonen van personen geen persoonlijkheidsrechten worden geschonden. Indien op de 
foto's één of verschillende personen herkenbaar zijn afgebeeld, moeten de betrokkenen zich 
akkoord verklaren met de publicatie van deze foto's. De deelnemer zal bovengenoemd op verzoek 
schriftelijk bekrachtigen. Indien derden dan toch nog claims indienen vanwege een schending van 
hun rechten, dan vrijwaart de deelnemer de organisator van alle claims. 
 
§ 6 Vroegtijdige beëindiging van het ERCO programma „Spot-on" 
 
ERCO behoudt zich het recht voor om het ERCO programma „Spot-on" op elk tijdstip, zonder 
voorafgaande aankondiging en zonder opgave van redenen te beëindigen. ERCO maakt met name 
dan gebruik van deze mogelijkheid, wanneer om technische of juridische redenen een 
reglementaire uitvoering van het ERCO programma „Spot-on" niet kan worden gewaarborgd.  
 
§ 7 Verlenen van rechten 
 
(1) Iedere deelnemer verleent ERCO de voor onbepaalde tijd en inhoudelijk onbeperkte, niet-
exclusieve gebruiksrechten, inclusief het recht op bewerking van de ingeleverde foto's voor het 
ERCO programma „Spot-on“, de berichtgeving daarover (onafhankelijk van in welke media, dus o.a. 
print, online en social media-portalen), de public relations daarvoor en voor het programma. 
Bovendien verleent iedere deelnemer aan het programma „Spot-on“ aan ERCO de betreffende 
rechten om de foto's voor zijn onlineportalen en alle verdere digitale producten, bijv. als teaser of 
download voor derden, te gebruiken en beschikbaar te stellen.  
 
 
§ 8 Rechtsmiddelen 
 
De weg van rechte is uitgesloten. 
 

§ 9 Acceptatie deelnamevoorwaarden 
 
Deze deelnamevoorwaarden worden geaccepteerd met de inlevering van projecten, bestaande uit 
foto's en een korte beschrijving, via het onlineformulier aan ERCO. 


