VOORWAARDEN
LIMBURG
EXPORT
AWARD
1. Deze prijs wordt georganiseerd door de Export Sociëteit Limburg.
2. Deelnemers dienen ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel in Limburg. Deelname is gratis.
3. Deelnemers dienen minimaal drie jaar actief te zijn in de export.
4. Door deelname aanvaardt u de toepasselijkheid van - en gaat u akkoord met de
onderhavige voorwaarden.
5. De deelnemer heeft het deelnameformulier volledig en naar waarheid ingevuld.
6. Het deelnameformulier dient uiterlijk 15 juni 2019 in bezit van de Export Sociëteit
Limburg te zijn.
7. Onvolledige of onleesbare deelnameformulieren worden niet meegenomen in de
uiteindelijke beoordeling.
8. De deelnameformulieren worden eigendom van Export Sociëteit Limburg en zullen
niet aan de deelnemer worden teruggezonden. De Export Sociëteit Limburg zal de
door de deelnemer verstrekte gegevens slechts gebruiken voor de doeleinden
waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
9. Een interne jury zal uit alle inzendingen maximaal 10 bedrijven selecteren. Een
vakjury zal uit deze geselecteerde bedrijven de prijswinnaar selecteren. De
prijswinnaar wordt op 23 oktober 2019 bekend gemaakt tijdens een
televisieprogramma van L1.
10. • De winnaar van de eerste prijs krijgt een geldbedrag van € 10.000,- en een
kunstwerk.
• De winnaars van de tweede en derde prijs krijgen een bijdrage in de deelnamekosten aan een handelsreis (2018/2019) van RVO.nl ter waarden van € 500,-.
11. Elke deelnemer krijgt een gratis lidmaatschap van de Export Sociëteit Limburg voor
één jaar.
12. De prijs is bedrijfsgebonden en niet overdraagbaar.
13. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. De beraadslagingen van de jury
vinden plaats in besloten kring en zijn strikt geheim. De juryleden behandelen de
door de kandidaten verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk.
14. De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs met vergelijkbare waarde.
15. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
16. De Export Sociëteit Limburg is niet aansprakelijk voor door de deelnemer eventueel
geleden verlies of schade, die voortvloeit uit of verband houdt met deelname.
17. De mededinging naar de Limburg Export Award 2019 is gericht op het Limburgs
bedrijfsleven en wordt beheerst door het Nederlands recht.
18. De Export Sociëteit Limburg behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te allen
tijde op enige wijze te wijzigen of aan te vullen zonder daarvan nadere aankondiging
te doen.
19. De prijswinnaars mogen de titel voeren van ‘Winnaar Limburg Export Award’ met
vermelding van het jaartal en mogen het logo van de Limburg Export Award
gebruiken in hun PR-uitingen en documentatie.
20. Een winnaar van de Limburg Export Award is de komende 3 jaren uitgesloten van
deelname.

