
 

Actievoorwaarden 

Essaywedstrijd 

Rechtbank Gelderland 2019 

1. Algemeen 

a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op de essaywedstrijd van de Rechtbank 

Gelderland.  

b) De actie loopt vanaf 3 juni 2019 tot en met 25 augustus 2019. 

c) Studenten kunnen meerdere keren deelnemen.  

2. Deelname 

a) Deelname aan deze actie staat open voor studenten ingeschreven aan een 

Nederlandse onderwijsinstelling, uitgezonderd de hierna onder punt d en e 

genoemde personen. 

b) Onder studenten wordt verstaan degenen die (hoger) beroepsonderwijs en 

wetenschappelijk onderwijs (mbo, hbo en wo) volgen. 

c) Deelname aan de actie is gratis. 

d) Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder 

verblijfplaats in Nederland. 

e) Deelname is uitgesloten voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in 

organisatorische zin betrokken is bij deze actie.  

3. Criteria 

a) Het essay is een betoog waarin een duidelijk standpunt wordt ingenomen. 

b) Het essay is geschreven in de Nederlandse taal. 

c) Het essay bevat maximaal 2000 woorden. 

4. Speelwijze 

a) Deelnemers maken automatisch kans door: 

a. zich in te schrijven voor de actie door middel van het sturen van een e-

mail naar communicatie.rb-gel@rechtspraak.nl waarin de individuele 

deelnemer zijn/haar naam en contactgegevens, de naam van de 

onderwijsinstelling waar de deelnemer studeert en de studierichting 

vermeldt; 

b. én voor 26 augustus 2019 hun essay per e-mail naar communicatie.rb-

gel@rechtspraak.nl in te sturen. 

b) De drie beste inzendingen worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking op 27 

september 2019 bij de Rechtbank Gelderland in het paleis van justitie in Arnhem, 

waar de winnaar bekend wordt gemaakt.  

c) De organisator behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment te 

diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen, wanneer deze van mening is 

dat de deelnemer één van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of 
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onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de wetgeving heeft 

overtreden.  

5. Prijs 

a. De prijs bestaat uit 

 Voor de drie beste inzendingen: een korte meeloopstage bij de Rechtbank 

Gelderland. 

 Voor de winnaar daarnaast: een juryprijs van 750 euro. 

b. Verder maken de drie beste inzendingen kans op een publicatie op Rechtspraak.nl 

en andere vaksites. Voorwaarde voor publicatie is dat het essay naar het oordeel van de 

redactie en de Rechtbank Gelderland kwalitatief voldoende is. Daarbij wordt het recht 

voorbehouden aanpassingen van het essay te verlangen, indien deze niet aan de 

kwaliteitseisen voldoet.  

c. De deelnemers maken bij inschrijving hun wensen omtrent de korte meeloopstage 

bekend. De rechtbank Gelderland bepaalt welke stage voor de winnende deelnemer 

mogelijk is alsmede de duur hiervan (doorgaans één werkdag). Bij het vaststellen van de 

meeloopstage wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de wensen van de 

winnende deelnemer, maar ook met andere belangen zoals organisatorische belangen. 

Voor een stage bij de Rechtbank Gelderland is een verklaring omtrent het gedrag (VOG) 

alsmede een door de stagiair ondertekende geheimhoudingverklaring vereist. De 

rechtbank Gelderland draagt zorg voor het aanvragen van een VOG. 

6. Uitreiking prijs 

a) De prijs voor de winnaar zal slechts aan één persoon worden uitgereikt. 

b) De prijs wordt uitgereikt op 27 september 2019. 

c) Als de organisator niet met de winnaar in contact kan komen ondanks meerdere 

pogingen, dan heeft de organisator het recht om de prijs toe te kennen aan een 

andere deelnemer. 

7. Slotbepalingen 

a) Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, 

afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie komen toe aan de 

organisator. 

b) De organisator is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. 

c) De organisator is de Rechtbank Gelderland. 

d) Deelname aan deze actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. 

Betwisting in dit reglement zal niet in overweging worden genomen. 

e) De (persoons)gegevens van de deelnemers zullen alleen verwerkt worden ten 

behoeve en in het kader van de essaywedstrijd en niet verstrekt worden aan 

derden. 

Aldus opgemaakt te Arnhem op 24 mei 2019 


