
Algemene voorwaarden verkiezing Miss Gay Holland 
 
Deelname aan de Online verkiezing Miss Gay Holland is bestemd voor Gay vrouwen, Bi vrouwen en  
Transgenders.  
  
Bedankt voor je aanmelding voor de Online verkiezing van Miss Gay Holland 2014. Iedereen, die zich 
aanmeldt als deelnemer aan de Online verkiezing van Miss Gay Holland gaat automatisch akkoord 
met de in dit document genoemde voorwaarden.  
Heb je aangegeven dat je wilt deelnemen aan de Online verkiezing van Miss Gay Holland 2014, stuur 
dan bij je aanmelding ook je mooiste foto en een kort verhaaltje over jezelf mee.  
  
De verkiezing van Miss Gay Holland zal plaatsvinden via de website van de Stichting Pink Promiss.  
Nadat je aanmelding is goedgekeurd plaatsen we je naam, je verhaaltje en je foto op de website:  
www.stichtingpinkpromiss.nl 
  
De uitslag en huldiging van de verkiezing Miss Gay Holland 2014 wordt verschoven naar een 
nader te bepalen datum.  Nieuwe info volgt later. 
 
De kandidaat gaat akkoord met de mogelijke risico’s die gepaard kunnen gaan met het plaatsen van  
de naam, het verhaaltje en de foto op het Internet. De organisatie draagt hierin geen enkele  
aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook. Wij behouden ons het recht voor de kandidaat een kopie  
van het identiteitsbewijs op te vragen.  
  
De winnares mag een jaar lang de titel Miss Gay Holland 2014 voeren. Deze titel is strikt persoonlijk 
en is niet overdraagbaar aan derden. De winnende kandidaat draagt de zorg over de Kroon welke 
gebruikt wordt tijdens de kroning van de nieuwe Miss Gay Holland 2014. De Kroon is en blijft 
eigendom van de organisatie en is een wisseltrofee. De Kroon zal direct na de kroning onbeschadigd 
terug in bezit komen van de organisatie.  
  
Transseksuelen en travestieten zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezingen.  
 
Door zich aan te melden voor deelname aan de verkiezingen, verklaart de kandidaat dat zij de  
organisatie op generlei wijze aansprakelijk kan en mag stellen voor enige schade en dergelijke, in  
welke vorm dan ook. De kandidaat is zelf persoonlijk aansprakelijk voor alle schades welke ontstaan  
of voortvloeien, uit en ten gevolge van de verkiezingen.  
  
 De Voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. 
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