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VOORWAARDEN WEDSTRIJD 2014 
 
 

 
 

 
 
Nieuwe thema wedstrijd StitchatHome 
De volwassen kunnen zich uitleven op een beschermhoes voor de (naai-, borduur-, lock- en/of 
punch))machine, de jeugd kan aan de slag met een Naaidoos of –box. Ook dit jaar weer vindt onze 
inmiddels befaamde wedstrijd zijn ontknoping tijdens de Handwerkbeurs in Zwolle, 13 t/m 16 
februari in Zwolle. Zorg dat u erbij bent want er is weer een heel fraai prijzenpakket samengesteld.  
Wij laten ons dan ook graag verrassen door uw mooie, originele, creatieve ontwerpen. 
 
Algemene voorwaarden:  

1. Het ontwerp moet een eigen ontwerp zijn en niet eerder ingeleverd zijn voor een wedstrijd.  
2. Het ontwerp en/of het werk mogen niet eerder in een boek, tijdschrift of op 

internet gepubliceerd zijn. 
3. Het is de bedoeling dat u het ontwerp in een origineel en eigentijds ontwerp uitvoert met 

technieken waarbij textiel in verwerkt is 
4. Het is de bedoeling dat het project wordt gemaakt met behulp van de (naai, borduur, lock 

en/of punch) machine. 
5. Per deelnemer mag maximum 1 individueel werk ingezonden worden.  
6. Indien binnen één jaar na de prijsuitreiking uw inzending niet rechtmatig is, kan/kunnen uw 

prijs/prijzen worden teruggevorderd. Tevens wordt deelname aan volgende wedstrijden 
uitgesloten. 

7. Terugzending van de werken gebeurt op kosten van de deelnemer. 
8. De deelnemers gaan ermee akkoord dat de werken voor eventuele publicatie 

gefotografeerd worden. 
9. De werken moeten degelijk verpakt zijn en het formulier “Inschrijfformulier Wedstrijd” moet 

volledig zijn ingevuld. 
10. Werken die na de tentoonstelling niet afgehaald worden en waarbij geen voldoende 

gefrankeerde retourzegel zit , worden bezit van StitchatHome. 
 
Afmetingen: 
De afmeting maximaal 100 x 35 x 50 cm. In nummer 43 en 44 van StitchatHome staan diverse 
voorbeelden. 
De wedstrijd is onderverdeeld in twee categorieën : 
Categorie 1 volwassenen en  categorie 2  Jeugd t/m 16 jaar. 
 
De jurering 
De werkstukken zijn van 13 t/m 16 februari 2014 te bewonderen tijdens de Handwerkbeurs in de 
IJsselhallen in Zwolle. Ook kunt u als bezoeker van deze beurs tijdens deze drie dagen uw stem 
uitbrengen op de mooiste beschermhoes/naaibox, voor de Publieksprijs en daarbij zelf een prijs 
winnen. 
 
Naast deze Publieksprijs zullen er voor beide categorieën een 1e, 2e en 3e prijs worden uitgereikt door 
een vakjury. De inzendingen zullen door de vakjuryleden worden beoordeeld op creativiteit, 
originaliteit, techniek, netheid en kleurgebruik. Op de laatste dag van de beurs worden de 
prijswinnaars ‘s middags bekendgemaakt en worden de prijzen uitgereikt 
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Prijzen worden onder andere gesponsord door: 
Amann Group Mettler, Madeira, Bernina, Bordurama,  Brother, Coats, Clover, De Gast 
Borduurwinkel, Gütermann, Homeij, Janome, Modemakedoejezo, Museum de Kantfabriek, 
Naaipatronen.nl, Singer® (VSM Nederland BV), Ant. Schröder, Stof tot Verven, Veltrop Shop en vele 
anderen. 
 
 
Doe mee en win! 
Uw inzending ( inschrijfformulier, project  en foto werkstuk) dient uiterlijk 18 januari 2014 in het 
bezit te zijn van de redactie.  
Stuur uw ontwerp naar: 
Redactie StitchatHome  
p/a Zuidwestsingel 10 
4611 KE Bergen op Zoom 
 
 
Vermeld, op het inschrijfformulier, duidelijk uw naam en adres, telefoonnummer, uw leeftijd en 
welke techniek(en) u gebruikt heeft.  
Indien u uw werkstuk niet tijdens de prijsuitreiking kunt ophalen, sluit u een voldoende 
gefrankeerde envelop in met uw naam en adres zodat wij u het weer retour kunnen zenden. 
 
Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van StitchatHome en leveranciers of distributeurs van 
machines, garen etc. Tevens zijn uitgesloten van deelname winkeliers en demonstratrices. 
StitchatHome behoudt het recht tot publicatie van alle ingezonden werkstukken.  
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
StitchatHome zal uiterst zorgvuldig omgaan met de ingezonden werkstukken. StitchatHome 
kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of zoekraken van de  
werkstukken.  
Bij inzending gaat u akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie ga naar www.stitchathome.nl/nieuws/wedstrijd-handwerkbeurs-2014/ 
Voor vragen: mail redactie@stitchathome.nl 
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