
BEPALINGEN

ARTIKEL 1. DOEL

Iedereen bij HEMA werkt aan een gezamenlijke passie: een beter alledaags leven voor onze klanten 

creëren in een mooiere wereld. In deze toekomstvisie mag de stem van kinderen niet ontbreken. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen ervaren dat deze leeftijd al een bijdrage kunnen 

leveren aan een betere wereld. 

Passend bij de nieuwe strategie doopt HEMA haar ontwerpwedstrijd om naar een wedstrijd die in 

het teken staat van herdefiniëren en ontwerpen van een producten zodat die langer mee gaan. 

En dit jaar lanceert HEMA voor het eerst - naast de reguliere wedstrijd - een kids editie: de HEMA 

herontwerpwedstrijd kids! Door deelname aan de HEMA herontwerpwedstrijd kids bouwen we 

gezamenlijk aan de volgende generatie changemakers.

Samenwerkingen

HEMA werkt voor de herontwerpwedstrijd kids samen met Designathon Works. Designathon Works 

is een stichting in Nederland die kinderen ziet als “changemakers”: betrokken burgers, activisten, 

wetenschappers en uitvinders.

ARTIKEL 2. WEDSTRIJD  

De opdracht voor de 1ste HEMA herontwerpwedstrijd kids, met een focus op ‘gaat langer mee’, is 

als volgt: 

We nodigen kinderen uit om een idee in te leveren voor één of meerdere uitdagingen. Deze 

uitdagingen zijn gericht op het langer mee laten gaan van producten: door goed over het doel of 

gebruik van het product na te denken, hoe je er goed voor zorgt en het langer mee kan laten gaan 

en hoe je het eventueel nog een tweede leven kan geven. Want steeds nieuwe producten maken 

en het weggooien van spullen heeft veel impact op ons allemaal: mensen, dieren en het klimaat. 

Zo werken we samen aan ideeën voor een mooiere wereld. 

ARTIKEL 3. CRITERIA

Je kan meedoen als je: 

• tussen de 6 en 12 jaar oud bent; 

• in Nederland woont;

• idee creatief en helemaal af is;

• idee niet (veel) extra gekochte spullen vereist;

• idee ervoor zorgt dat spullen langer mee gaan.
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Je idee wordt ook op de bovenstaande criteria beoordeeld. 

ARTIKEL 4. DEELNAME/INSCHRIJVING

2.1 De HEMA herontwerpwedstrijd kids is een wedstrijd voor alle kinderen in Nederland tussen de 6 

en 12 jaar. 

2.2 Inschrijven kan alleen na voorafgaande toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger. 

Bij het insturen van je idee geef je aan dat je hiervoor toestemming hebt van je ouder/verzorger. 

De 20 kinderen die vervolgens geselecteerd zijn voor deelname aan de workshops ontvangen 

per mail een toestemmingsformulier dat door de wettelijke vertegenwoordiger getekend moet 

worden. 

2.3 Wie een inzending doet, geeft daarbij aan de gevraagde informatie naar waarheid te hebben 

ingevuld. 

2.4 Inschrijven kan van 12 juni tot en met 31 juli 2022 via het inschrijfformulier op www.hema.nl/

ontwerpwedstrijdskids. Zonder inschrijving is deelname niet mogelijk.

2.5 HEMA behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan de HEMA 

herontwerpwedstrijd kids indien niet aan alle voorschriften en verplichtingen zoals neergelegd in 

deze bepalingen en beschreven in de vijf design criteria die tevens ook op www.hema.nl/design/

kids staan.

2.6 Aan deelname aan de HEMA herontwerpwedstrijd kids kunnen geen rechten worden ontleend. 

ARTIKEL 5. DE UITDAGINGEN

5.1 Er zijn in totaal 8 uitdagingen. Elke deelnemer kan per uitdaging één ontwerp insturen, dus 

maximaal 8 verschillende uitdagingen.   

5.2 Voor sommige (onderdelen van) de uitdagingen moet er een volwassene bij zijn.

5.3 Alle kosten die een deelnemer maakt om te komen tot zijn of haar ontwerp, alsmede de kosten 

voor inzending, komen voor rekening van de deelnemer. 

ARTIKEL 6. EISEN AAN DE INZENDING 

Uitdagingen moeten digitaal ingestuurd worden op de pagina: www.hema.nl/design/kids. 

De inzending van een deelnemer moet zijn voorzien van naam, e-mailadres en ontwerp. Een 

deelnemer mag meerdere inzendingen sturen. Het is niet toegestaan om een reeds op de markt 

gebracht bestaand ontwerp in te dienen of een ontwerp onder meerdere namen in te sturen. 

ARTIKEL 7. DE PRIJS
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De beste 20 inzendingen mogen deelnemen aan een Designathon workshop waar uiteindelijk 2 

winnaars uitkomen die op de Dutch Design Week worden gepresenteerd en ieder een duurzaam 

schoolpakket en een HEMA instax camera ontvangen.

Dutch Design Week

Van de beste 20 inzendingen zullen de beste 20 inzendingen door Experts van Designathon Works 

en HEMA worden doorontwikkeld en worden tentoongesteld op de Dutch Design Week.

Duurzaam HEMA schoolpakket en camera

Deze 2 finalisten krijgen een duurzaam HEMA schoolpakket en een HEMA instax camera. 

ARTIKEL 8. JURERING

Er zijn 2 selectiemomenten. 

8.1 De selectie voor de 20 workshop deelnemers op basis van de ingezonden uitdagingen gebeurt 

gezamenlijk door HEMA en Designathon Works. 

8.2 Uit deze 20 deelnemers worden vervolgens 2 winnaars gekozen door nog nader te bepalen 

een jury. De juryleden worden in juni op www.hema.nl/design/kids bekendgemaakt. In artikel 3 

staat een beschrijving van de criteria en in artikel 9 een toelichting op de beoordeling. 

ARTIKEL 9. BEOORDELING

9.1 Selectie 20 deelnemers workshops: 

HEMA en Designathon Works doen een gezamenlijke voorselectie en gaan in eerste instantie na of 

een inzending voldoet aan de in deze bepalingen gestelde criteria. Wanneer een inzending afwijkt 

van de eisen, valt deze buiten verdere beoordeling. De inzendingen die aan de eisen voldoen, 

worden beoordeeld door HEMA en Designathon Works. Hieruit worden 20 kinderen gekozen die 

deel mogen nemen aan de Designathon Workshops. 

9.2 Selectie 2 winnaars: Uit de 20 deelnemers van de workshops worden door een jury 2 winnaars 

gekozen. Het resultaat van de workshops zal tijdens de Dutch Design Week tentoon worden gesteld. 

Daarnaast krijgen de winnaars een duurzaam HEMA schoolpakket en een HEMA instax camera. 

ARTIKEL 10. TIJDSCHEMA

De HEMA herontwerpwedstrijd kids verloopt volgens het onderstaand tijdschema:

• Vanaf 12 juni 2022 is het mogelijk om in te schrijven via www.hema.nl/design/kids;

• Uiterlijk 31 juli 2022 moet de inzending van het ontwerp moet door HEMA ontvangen zijn;

• In augustus vindt de selectie van 20 deelnemers voor 1 van de 2 workshops plaats;
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• In september vinden de 2 workshops plaats en worden de 2 winnaars bekend gemaakt;

• 22 oktober start de Dutch Design Week waarin de 2 winnende ideeën worden getoond.

ARTIKEL 11. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN REALISATIE ONTWERP

11.1 Het intellectueel eigendom en de daaruit voortvloeiende rechten van het ontwerp komen toe 

aan de deelnemer. HEMA heeft niet de intentie om het ontwerp in productie te nemen. Desalniettemin 

kunnen partijen op initiatief van HEMA in overleg treden over een eventuele overdracht van deze 

rechten. De deelnemer staat ervoor in dat zijn of haar ontwerp een eigen creatie is, die geen inbreuk 

maakt op enig recht van een derde. De deelnemer vrijwaart HEMA van aanspraken van derden 

dat het ontwerp inbreuk maakt op diens rechten en vergoedt alle schade en kosten van HEMA 

(waaronder mede begrepen de kosten van rechtsbijstand) in verband met dergelijke aanspraken.

11.2 Door deelname aan deze wedstrijd geeft de deelnemer HEMA onherroepelijk het recht om te 

publiceren over zijn of haar ontwerp/ontwerpwedstrijd, in de meest uitgebreide zin van het woord 

en zonder dat over zo’n publicatie vooraf ruggespraak wordt gehouden met de deelnemer. 

11.3 De deelnemer mag zijn of haar ontwerp niet vóór inzending (én voor de officiële bekendmaking 

van de winnaars) publiceren, te koop aanbieden, exposeren, of anderszins openbaar maken. 

ARTIKEL 12. COMMUNICATIE

12.1 HEMA vindt het belangrijk om de ervaringen van deelnemers en de (winnende) ontwerpen onder 

de aandacht te brengen bij een breed publiek. Hiervoor zet HEMA haar communicatiekanalen in, 

zoals de website, social media, nieuwsbrief enzovoort. 

12.2 Deelnemers stemmen ermee in dat zij mogelijk worden gefilmd, gefotografeerd en geïnterviewd 

gedurende de wedstrijd. Deelnemers gaan ermee akkoord dat het HEMA vrijstaat de foto/geluid/

filmopnamen en eventuele toekomstige foto/geluid/filmopnamen, al dan niet in bewerkte vorm 

openbaar te maken, te reproduceren danwel anderszins te exploiteren op welke wijze dan ook. 

Ook gaan deelnemers ermee akkoord mee te werken aan media interviews en andere media 

verzoeken. 

ARTIKEL 13. BINDENDE UITSPRAAK

De beslissing van de jury is bindend. Er kan niet over worden gediscussieerd en/of gecorrespondeerd. 

HEMA zal zich zonder enige voorwaarde onderwerpen aan de juryuitspraak.

ARTIKEL 12. GESCHILLEN 

Op de HEMA herontwerpwedstrijd kids is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 

voortvloeiende uit of samenhangende met de HEMA herontwerpwedstrijd kids worden uitsluitend 
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voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 15. PERSOONSGEGEVENS

Voor informatie over hoe HEMA omgaat met jouw persoonsgegevens verwijzen wij naar 

ons privacybeleid op de HEMA website. Dit beleid wordt 1 op 1 overgenomen voor de HEMA 

herontwerpwedstrijd kids contest In aanvulling daarop geldt het volgende:

1. De persoonsgegevens (verkregen bij de inzending van deelnemers) mogen door HEMA 

gebruikt worden ten behoeve van communicatie over de HEMA herontwerpwedstrijd kids en voor 

uitingen op internet en andere media over de wedstrijd;

2. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de wettelijk 

vertegenwoordiger;

3.  Indien de toestemming wordt ingetrokken leidt dat niet tot ongedaanmakingsverplichtingen 

voor verwerkingen die reeds op basis van de geldige toestemming hebben plaatsgevonden.

4. Ook laat het intrekken van de toestemming voor gegevensverwerking de overige 

onderdelen van deze afspraken onverlet.

ARTIKEL 16. OVERIG

16.1 HEMA behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren indien deze de algemene 

voorwaarden overtreden en/of naar eigen inzicht een onsportief karakter tonen ten opzichte van 

andere deelnemers.

16.2 De wettelijke vertegenwoordiger(s) van de deelnemer verklaren/verklaart akkoord te zijn met 

deze algemene voorwaarden.

16.3 De briefing en deze bepalingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

16.4 HEMA is te allen tijde gerechtigd de bepalingen te wijzigingen. Wijzigingen zullen bekend 

worden gemaakt op www.hema.nl/design/kids.

16.5 Indien één of meer bepalingen niet rechtsgeldig blijken te zijn, zullen de overige bepalingen 

voor het overige van kracht blijven. In zulk geval zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht 

bij de strekking van de te vervangen regeling.

16.6 Voor vragen over de HEMA herontwerpwedstrijd kids kan je contact opnemen via 

ontwerpwedstrijdkids@hema.nl. 
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