
 

 

HEMA 95 JAAR  TAARTBAKWEDSTRIJD 2021 - Actievoorwaarden 

1. Deze actie is uitsluitend geldig in Nederland. 

2. Deelname aan deze actie is gratis. 

3. Indien Deelnemer de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt moet Deelnemer 

(aantoonbaar) toestemming van de ouder/voogd hebben verkregen. Daar waar in deze 

voorwaarden rechten worden verleend of garanties worden afgegeven worden deze 

derhalve geacht te zijn gegeven door de ouder/voogd. 

4. Uit alle inzendingen worden 180 taarten voor de voorrondes geselecteerd. Deze 

voorrondes zullen uiteraard met inachtneming van alle coronamaatregelen worden 

georganiseerd en vinden waarschijnlijk eind mei plaats. De geselecteerde deelnemers 

worden per mail over tijd en locatie geïnformeerd. 

5. Tijdens de voorrondes worden vervolgens 30 taarten geselecteerd (5 taarten per 

locatie). Deze gaan door naar de finale die eind mei of begin juni op het HEMA 

hoofdkantoor in Amsterdam plaatsvindt. De finale wordt uiteraard met inachtneming 

van alle coronamaatregelen georganiseerd.  

6. Tijdens de finale zullen door een deskundige vakjury de 10 beste taarten worden 

gekozen.  

7. De vakjury kiest tenslotte twee winnaars:  

(i) de HEMA taart en  

(ii) de meest creatieve taart 

8. Voor beide winnaars is er een prijzenpakket:  

- De HEMA taart wordt door de winnaar samen met de HEMA bakkers doorontwikkeld 

met de intentie deze in productie te nemen. HEMA is hiertoe echter nimmer 

verplicht. Daarnaast wint Deelnemer een rondleiding in de HEMA Bakkerij, mag 

hij/zij 10 keer zijn/haar taart weggeven en ontvangt Deelnemer een cadeaubon 

t.w.v. EUR 500.- 

- Winnaar van de meest creatieve taart wint een rondleiding in de HEMA Bakkerij, mag 

10 keer een HEMA taart weggeven en ontvangt een cadeaubon t.w.v. EUR 250.- 

9. Alleen zelfbedachte recepten zijn toegestaan. De Deelnemer garandeert dat het recept 

en/of het uiterlijk van de taart geen inbreuk maakt op auteursrechten of andere rechten 

van derden en dat de taart niet is afgekeken van reeds bestaande taarten. Deelnemer 

vrijwaart HEMA voor aanspraken van derden. 



 
10. Door deelname aan deze actie gaat Deelnemer akkoord met de overdracht aan HEMA 

van (eventuele) auteursrechten en/of andere rechten die rusten op het ingeleverde 

recept en/of (het uiterlijk van) de taart. 

11. Door deel te nemen aan de actie geeft Deelnemer expliciet toestemming aan HEMA om:  

- de taart te fotograferen (Deelnemer is zich ervan bewust dat zijn ontwerp na 

bekendmaking door anderen gebruikt kan worden en dat HEMA hiervoor niet 

verantwoordelijk of aansprakelijk is); 

- foto’s van de inzending/taart alsmede het recept, eventueel met vermelding van 

naam van de Deelnemer, te gebruiken voor promotie doeleinden (on- en offline); 

- de taart onbeperkt en naar eigen inzicht commercieel te produceren en te verkopen 

(zowel in Nederland als daarbuiten), zonder dat hiervoor naamsvermelding danwel 

enige vergoeding aan Deelnemer vereist zal zijn.  

- Beeldopnames die bij de voorrondes/finale van Deelnemer worden gemaakt naar 

eigen inzicht te gebruiken voor promotionele doeleinden, inclusief op sociale media. 

12. Indien mogelijk geeft Deelnemer zijn/haar medewerking aan lokale pers/media 

momenten, bijvoorbeeld voor een foto van de winnaar met de taart die kan worden  

gebruikt in het persbericht dat over de finale verstuurd wordt. 

13. Alleen juiste en volledig ingevulde inzendingen maken kans op een prijs. 

14. HEMA behoudt zicht het recht voor om het recept aan te passen zodat dit geschikt 

is/wordt voor productie conform HEMA standaard. 

15. Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd. 

16. HEMA behoudt zicht het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen 

en/of de actie voortijdig te beëindigen. 

17. Deelname aan deze actie houdt in dat Deelnemers deze actievoorwaarden hebben 

gelezen en ermee akkoord gaan. 

18. Hema medewerkers zijn uitgesloten van deelname. 

19. Hema zal de persoonsgegevens van Deelnemers vertrouwelijk behandelen in 

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

20. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, direct of indirect 

voortvloeiende uit deelname aan deze actie. 

© 2021 HEMA B.V. 

 

 

 



 
 


