
Voorwaarden inzending 
 

1. Acceptatie van de zowel de inzendingsvoorwaarden als de wedstrijdvoorwaarden geschiedt door middel van 

inzending van de foto’s.  

2. De inzender is vrij om te bepalen welke foto(‘s) hij/zij uploadt. Het werk dient uit eigen naam (niet je 

bedrijfsnaam) ingezonden te worden.  

3. Het werk moet gemaakt zijn tussen 1 januari 20201en 1 januari 2022. Ingezonden documentaires/reportages 

waarmee al of voor 2021 is gestart en pas in 2021 zijn afgerond zijn ook vatbaar voor inzending.   

4. De fotograaf dient de maker van de foto te zijn,  

5. Het gaat hierbij om opzichzelfstaande foto’s, zonder de context waarin ze zijn gebruikt. Dus niet de complete 

advertentie of de oorspronkelijke publicatie.   

6. De inzender dient zijn of haar foto’s in één keer in te sturen. De inzending bestaat minimaal uit 7 beelden en 

maximaal uit 12 beelden. Het inzenden van een video is niet toegestaan en wordt niet beoordeeld.  

7. De inzending kan uit losse foto's bestaan, een aantal series of een combinatie van series en losse foto's.  

De inzending mag ook een combinatie zijn van toegepast werk en vrij of autonoom werk. 

8. Het formaat van de foto’s moet zijn: sRGB profiel, JPEG. De beelden moeten minimaal 1920 pixels breed en 

1200 pixels hoog zijn. De achterliggende reden is dat de jury het ingestuurde werk in eerste instantie online 

zal beoordelen.  

9. Bij de inzending kan een toelichting worden gegeven. Ook heeft de jury het recht om een inzender om een 

toelichting te vragen.  

10. Bij iedere foto kan je credits vermelden zoals opdrachtgever, art-director etc. 

11. Inzendingen die niet aan de voorwaarden voldoen kunnen worden geweigerd. De beslissing van de jury in dit 

kader is bindend.  

12. Inzendingen moeten uiterlijk 14 februari ge-upload zijn. 

13. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de fotograaf dat het ingestuurde werk geen inbreuk maakt op de 

auteursrechten, portretrechten en andersoortige rechten van derden. De inzender vrijwaart DuPho voor 

aansprakelijkheid uit dit verband.   


