ALGEMENE VOORWAARDEN PRIJSVRAAG DE BESTE APP VOOR IEDEREEN
1.

Algemeen
Deze prijsvraag wordt uitgeschreven door Stichting Pharos Expertisecentrum
Gezondheidsverschillen, Arthur van Schendelstraat 600D, 3511MJ Utrecht.

2.

Prijsvraag
De prijsvraag loopt van 20 september 2018 (“ingangsdatum”) tot en met 15 november 2018
(“sluitingsdatum’).
Om kans te maken op het winnen van de prijs moet je een kort filmpje (maximaal 2 minuten)
inzenden waarin je uitlegt waarom je het beste idee hebt voor een mobiele e-health-applicatie
gericht op het terrein van gezondheid en zorg (“de App”).
Daarbij moeten indieners hun idee in het filmpje uitleggen en aangeven welke gebruikers ze
betrekken bij de ontwikkeling van de App, waarom juist die App meerwaarde biedt en hoe in
de ontwikkeling van de App de samenwerking met laaggeletterden, digibeten en mensen met
beperkte gezondheidsvaardigen, zorgprofessionals en app-ontwikkelaars wordt
vormgegeven.
De App moet toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor laaggeletterden, digibeten en
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.
Alle filmpjes die na 15 november 2018 worden ontvangen, zijn van deelname uitgesloten.

3.

Prijs
De prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000,= die gebruikt moet worden voor de
(door)ontwikkeling van de betreffende App. De prijs bestaat bovendien ook uit 32 adviesuren
van Pharos, acht adviesuren van LUMC en van GGD GHOR Nederland advies op privacy en
veiligheid.
Het gewonnen bedrag kan alleen worden besteed aan de (door)ontwikkeling van een ehealth-app die ook toegankelijk en bruikbaar is voor genoemde doelgroepen (laaggeletterden,
digibeten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden) en die is gericht op
gezondheid en/of zorg.
De prijs is niet overdraagbaar, niet inwisselbaar en wordt niet uitgekeerd in contant geld.
Over de prijsvraag en de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en er wordt (ook) niet
over gediscussieerd.

4.

Deelname
Door deelname aan de prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene
voorwaarden voor de prijsvraag.
Je bent deelnemer op het ogenblik dat het filmpje bij ons binnen is en je daarvan een
bevestiging van Pharos hebt ontvangen.
Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en officieel woonachtig zijn in Nederland.
Om deel te nemen aan de prijsvraag dient de deelnemer het filmpje te versturen via
WeTransfer naar ehealth4all@pharos.nl.

Deelname aan de prijsvraag is gratis. Eventuele kosten voor het maken van een filmpje zijn
voor rekening van de deelnemer.
De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de gebruikersgroep, ontwikkelaars,
zorgprofessionals en overige relevante experts. Leden van de jury en medewerkers van de bij
de jury betrokken organisaties zijn van deelname aan de prijsvraag uitgesloten.
De deelnemer is degene die het filmpje upload via WeTransfer naar
www.ehealth4all@pharos.nl.
Pharos behoudt zich het recht voor om naar eigen goedvinden personen onaangekondigd van
deelname aan de prijsvraag uit te sluiten indien deze de algemene voorwaarden overtreden
en met name indien de verstrekte informatie of het ingezonden filmpje illegale inhoud bevat
en/of de rechten van derden schendt.
5.

Bekendmaking winnaar
Maximaal drie filmpjes komen voor nominatie in aanmerking.
Genomineerden worden zo snel mogelijk in de derde week van december 2018 op de hoogte
gebracht.
De genomineerden worden uitgenodigd om hun idee voor een App of bestaande App die
wordt (door)ontwikkeld te presenteren op de openingsmanifestatie van eHealth week op
maandag 21 januari 2019. Op deze dag wordt uit de genomineerden de winnaar gekozen en
bekend gemaakt.
De winnaar zal ook vanaf 21 januari via de verschillende websites van Pharos en LUMC/
NeLL, via sociale media en kanalen van derden bekend gemaakt worden. Als je de prijsvraag
wint, ga je daarmee akkoord. Een kort interview met de winnaar kan hier onderdeel van
uitmaken.

6.

Eigendom van inzendingen en intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten van het ingezonden filmpje en eventueel materiaal blijven
bij de inzender.
De inzender stemt ermee in dat Pharos de inzending op haar website of andere bestaande of
nog uit te vinden media kan plaatsen en daarnaar mag verwijzen in eventuele reclame of
andere uitingen met betrekking tot de prijsvraag, zoals bijvoorbeeld in presentaties.

7.

Verantwoordelijkheid
Je kunt voor eventuele vragen bij Pharos terecht. De prijsvraag is een initiatief van Pharos in
samenwerking met NeLL en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.
Pharos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de inzender geleden of aangegane
schade, verlies, schulden of letsel als gevolg van deelname aan de prijsvraag, het niet
kunnen deelnemen aan de prijsvraag of het aanvaarden van een prijs.
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Pharos is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de ontwikkeling van de App en het gebruik
ervan.
8.

Overig
Aan de (door)ontwikkeling van de App en de voortgang daarvan en controle daarop zullen
nadere voorwaarden worden verbonden. Daarin zal onder meer worden vastgelegd dat
Pharos en LUMC / NeLL bij de ontwikkeling van de App moeten worden betrokken en op
welke wijze dat zal gebeuren. In dit kader stellen Pharos en LUMC/ NeLL het eerder
genoemde aantal adviesuren beschikbaar ten behoeve van de ontwikkeling van de App.
Die voorwaarden worden uiterlijk eind oktober 2018 gepubliceerd.
De met de winnaar te maken afspraken zullen worden vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst.
Indien de winnaar de prijs accepteert, accepteert hij daarmee ook de genoemde nadere
voorwaarden.
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
worden niet-exclusief voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland.
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