
Algemene voorwaarden 
Gymspiratie ASM Graphics Contest
De Gymspiratie ASM Graphics Contest is een actie van de Athletic Skills Company B.V., 
eigenaar van het Athletic Skills Model, in samenwerking met Gymspiratie. Lees voordat je 
deelneemt aan deze actie de algemene voorwaarden goed door. Zo voorkom je dat je 
voor verrassingen komt te staan. 

Door een ontwerp in te dienen van een ASM Graphic om deel te nemen aan de 
Gymspiratie ASM Graphics Contest, ga je akkoord met de volgende voorwaarden: 

• Je geeft Athletic Skills Company B.V. (ook bekend als Athletic Skills Model, ASM), 
statutair gevestigd aan de Burgemeester Postweg 6, 1121 JB, Landsmeer, 
Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder KVK-nummer 61746258 en hierna aangeduid als ‘ASC’, een niet-exclusieve, 
royalty-vrije en wereldwijde licentie voor het gebruik van jouw foto, visual of ander 
(bewegend) beeld (hierna aangeduid als ‘User Content’) dat je hebt ingezonden. 
Met jouw toestemming mogen wij de desbetreffende User Content gebruiken voor 
marketing- en/of advertentie- en verkoopdoeleinden.

• Wat dat precies betekent? Vanaf het moment dat je toestemming geeft, kunnen wij 
je User Content in welke vorm, dus ook in aangepaste vorm, gebruiken voor 
verkoop als ASM Graphic en ter promotie van ASM Graphics en het Athletic Skills 
Model.

• Je vindt het dus oké dat wij jouw User Content gebruiken, hergebruiken, 
verspreiden, bewerken en als ASM Graphic verkopen.

• Je ziet daarvoor af van intellectuele eigendomsrechten en draagt alle intellectuele 
eigendomsrechten over aan ASC.

• Deze licentie heeft geen einddatum. 
 
Je bevestigt en bent het ermee eens dat:
• Je wilt deelnemen aan de Gymspiratie ASM Graphics Contest om kans te maken je 

eigen design als ASM Graphic kosteloos te laten bevestigen op jouw locatie.
• Je eigenaar bent van de User Content en je toestemming hebt van iedereen die 

daarbij betrokken zijn.
• Je User Content geen intellectuele eigendoms-, privacy- publiciteitsrechten of 

andere juridische rechten van derden schendt. Is dit wel het geval, dan behouden 
we ons het recht voor om je gebruikersnaam kenbaar te maken aan de partij die 
beweert dat jouw content onrechtmatig is.

• Je 18 jaar of ouder bent.
• ASC vrij is om een selectie te maken van finalisten en je 9 April beschikbaar bent 

om als finalist jouw ingezonden User Content met een echte ontwerper te 
verbeteren tot een echte ASM Graphic.

• Je toestemming hebt om namens jouw organisatie een inzending te doen en je van 
jouw organisatie toestemming hebt om bij winst van de Gymspiratie ASM Graphics 
Contest, de ASM Graphic gratis door ASC te bevestigen op een plek naar keuze. 
Daarbij gelden de algemene voorwaarden van de ASM Graphics.

 Tot slot nog dit:
• We betalen je niet voor het gebruik van jouw User Content en ook niet voor de 

intellectuele eigendomsrechten die hieraan verbonden zijn.
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• Je houdt ASC of eenieder die handelt in naam van ASC in geen enkel geval 
verantwoordelijk voor claims of eisen in verband met het gebruik van je User 
Content.

• Al je persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door ASC met 
inachtneming van het ASC privacybeleid. De meest actuele versie van dit beleid 
vind je hier.

• Je User Content kan wereldwijd worden verspreid. Het kan zijn dat we hierbij jouw 
naam of de naam van jouw organisatie laten zien.

• We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijden 
aan te passen, zonder je hierover te hoeven informeren.

Enthousiast geworden? Mooi, geef ons dan snel toestemming via de aanmelding en 
schreeuw het vervolgens vooral van de daken: jij maakt kans op een gratis, zelf ontworpen 
ASM Graphic! 
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http://www.athleticskillsmodel.nl/privacyverklaring/

