ALGEMENE VOORWAARDEN VER KIEZING MISS GAY HOLLAND 2021. Alle kandidaten dienen
woonachtig te zijn in Nederland. Deelname aan de Online verkiezing Miss Gay Holland is bestemd
voor Vrouwen, Bivrouwen, Faux Queens, Transgenders met vrouwelijke uiterlijkheden en
Transvrouwen. Bedankt voor je inschrijving voor de Online verkiezing van Miss Gay Holland. U mag
na invulling van het inschrijfformulier & de Quitclaim, pas na de goedkeuring van de organisatie
deelnemen aan de Online verkiezing Miss Gay Holland. Iedereen, die zich aanmeldt als deelnemer
aan de Online verkiezing van Miss Gay Holland gaat automatisch akkoord met de in dit document
genoemde voorwaarden. De deelnemer verplicht zich de Quitclaim in te vullen, te ondertekenen en
retour te sturen naar info@missgayholland.nl (een foto mailen van de Quitclaim is ook mogelijk) Heb
je aangegeven dat je wilt deelnemen aan de Online verkiezing van Miss Gay Holland, stuur dan bij je
aanmelding ook je mooiste foto en een kort verhaaltje over jezelf mee. De kandidaat dient eigenaar
van de inzending te zijn. Indien met de inzending op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt
op intellectueel eigendom, auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan
is de kandidaat daarvoor geheel verantwoordelijk. De deelnemer garandeert dat hij rechthebbende is
op de inzending. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derdenof dit nu intellectuele eigendomsrechten of andere rechten zijn - vrij waard de deelnemer de
organisatie tegen deze aansprakelijkheid. De verkiezing van Miss Gay Holland zal plaatsvinden via de
website van de Stichting Pink Promiss en Social Media. Nadat je aanmelding is goedgekeurd plaatsen
we je naam, je verhaaltje en je foto op de website: www.stichtingpinkpromiss.nl Facebook: Miss Gay
Holland, Instagram: Miss Gay Holland en overige Social Media. De uitslag en huldiging van de
verkiezing Miss Gay Holland 2021 wordt in overleg met de winnares, 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 via oa
via www.missgayholland.nl ook op Facebook: Miss Gay Holland, Instagram: Miss Gay Holland en
overige Social Media. 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.
Kandidaten die zich hebben ingeschreven bij de verkiezing Miss Gay Holland, dienen zich op normale
wijze te gedragen/integriteit, bij misdraging is diskwalificatie niet uitgesloten. Indien de titel Miss Gay
Holland (jaartal) wordt misbruikt door de daar aan verbonden persoon/personen, b.v. door middel
van hun gedragingen/integriteit heeft de organisatie het recht de titel in te trekken en mag er
derhalve geen gebruik gemaakt worden van de gewonnen/ingetrokken titel. De winnares mag een
jaar lang de titel Miss Gay Holland 2021 voeren. Deze titel is strikt persoonlijk en is niet
overdraagbaar aan derden. Transmannen, travestieten en drag kings 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. *Belangrijk: bij aangetroffen
onjuistheden en/of onvolledigheden op uw aanmeldformulier voor een verkiezing, ontvangt u het
verzoek dit te corrigeren, dan wel aan te vullen binnen een termijn van 14 dagen. Indien niet binnen
deze termijn aan het verzoek wordt voldaan, kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld.
*Overige bepaling, de organisatie behoudt zich het recht voor de wedstrijd te verlengen, te wijzigen
of te annuleren. Deelnemers kunnen de organisatie hiervoor nooit aansprakelijk stellen. De
Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Laatste wijziging heeft plaats
gevonden op: 3-1-2021 Copyright ©2010 Pink Promiss. All rights reserved

