Algemene Voorwaarden
ASN Bank Wereldprijs 2019
Organisatie

De ASN Bank Wereldprijs wordt georganiseerd en uitgereikt door ASN Bank (een handelsnaam van de Volksbank),
gevestigd te Bezuidenhoutseweg 153 in Den Haag, en verloopt via het platform Voor de Wereld van Morgen.

Traject 2019

• Inschrijven: maandag 19 augustus t/m dinsdag 17
september 2019 17:00u.
• Bekendmaking top 30: vrijdag 27 september 2019.
• Inleveren coachvraag: dinsdag 1 oktober per e-mail
voor 15.00u.
• Verplichte trainingsdag voor top 30: zaterdag 5 oktober 2019 - van 09.30u tot 17.30u in Rotterdam.
• Online coaching: maandag 7 of dinsdag 8 oktober via
Skype of telefoon.
• Inleveren businessplan + begroting: vrijdag 11 oktober voor 14.00u per e-mail.
• Bekendmaking top 15: vrijdag 18 oktober 2019.
• Pitchtraining: maandag 21 oktober 18.30 – 21.00u.
• Pitchen voor de jury: donderdag 24 oktober 2018
vanaf 12.00u – kantoor ASN Bank in Den Haag.
• Bekendmaking finalisten: vrijdag 25 oktober 2019.
• Beschikbaarheid voor opname videoportret: tussen
25 oktober en 3 november 2019.
• Individuele gesprekken: donderdag 31 oktober 2019
tussen 10.00 – 15.00u.
• Stemronde voor publieksprijs: dinsdag 5 t/m woensdag 13 november 11.00u.
• Finale: woensdag 13 november 2019 - vanaf 16.00u
bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Deelname

Ondernemers met een innovatief idee dat bijdraagt aan
een duurzamere samenleving kunnen deelnemen aan de
ASN Bank Wereldprijs. Om mee te doen, moet je lid zijn of
worden van de community Voor de Wereld van Morgen.
Lidmaatschap van de community en deelname aan de ASN
Bank Wereldprijs is gratis. Over de uitslag van de actie kan
niet worden gecorrespondeerd en aan deelname kunnen
geen rechten worden ontleend. Voorwaarden voor een
onderneming om mee te dingen zijn:
1. 	De inzending moet aansluiten bij de missie van ASN Bank
(“de duurzaamheid van de samenleving bevorderen”).
2. 	De inzending moet binnen één van de 3 thema’s van
Voor de Wereld van Morgen passen:

mens en samenleving , natuur en milieu of klimaatbescherming. Zie ook de toelichting op de verschillende
thema’s hieronder.
3. 	De inzending moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria
van ASN Bank. Meer informatie hierover vind je op de
website van ASN Bank (https://www.asnbank.nl/overasn-bank/duurzaamheid/beleidsdocumenten.html)
4. De inzending is innovatief, creatief of vernieuwend.
5. 	De inzending is realiseerbaar en de indiener is bereid
om dit te realiseren/continueren.
6. 	De ASN Bank Wereldprijs richt zich op startende
ondernemingen. Het bedrijf achter de inzending mag
niet langer dan 3 jaar officieel bestaan. Voor het
moment van oprichting wordt gekeken naar de KVKinschrijving.
7. Alleen complete inzendingen worden bekeken en
beoordeeld.
8. 	De initiatiefnemer of indiener is – afhankelijk van hoe
ver hij/zij komt – verplicht aanwezig bij een aantal
onderdelen van het traject, te weten: trainingsdag,
pitches, persoonlijk gesprek en finale. Afwezigheid bij
de verplichte onderdelen kan leiden tot uitsluiting van
deelname.
9. 	De organisatie die verbonden is aan de inzending moet
in Nederland gevestigd zijn.
10. 	De inzending mag niet strijdig zijn met de Algemene
Voorwaarden van Voor de Wereld van Morgen. In geval
van tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van Voor de Wereld van Morgen en deze voorwaarden, prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
11. 	Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten schriftelijke
toestemming van ouders/verzorgers hebben om aan de
ASN Bank Wereldprijs 2019 mee te doen.
Door deelname aan de ASN Bank Wereldprijs accepteert
de deelnemer deze Algemene Voorwaarden, die gedurende de actieperiode in te zien zijn op www.voordewereldvanmorgen.nl

De initiatiefnemer(s)

De inzending moet origineel zijn, bedacht door de initiatiefnemer of met toetsbare instemming van de bedenker
ingediend. Het project kan ook door meerdere initiatiefnemers opgezet worden. Eventuele prijzen worden toegekend aan de indiener van het project.

Het prijzengeld

Het totale prijzengeld van de ASN Bank Wereldprijs 2019
bedraagt 55.000 euro. De winnaars worden door een jury
gekozen. De eerste prijs is 25.000 euro, de tweede prijs
15.000 euro en de derde prijs is 10.000 euro. Daarnaast is
er 5.000 euro beschikbaar voor de winnaar van de publieksprijs. Voor de publieksprijs worden tussen 5 en 13
november (tot 11.00u) 2019 stemmen uitgebracht op de
zes finalisten via de website www.voordewereldvanmorgen.nl. De onderneming met de meeste stemmen wint de
publieksprijs.
Het gewonnen prijzengeld dient aantoonbaar en uitsluitend te worden aangewend voor de uitvoering, uitwerking
en realisatie van het winnende idee. Het prijzengeld wordt
gestort op een zakelijke spaarrekening van ASN Bank. Als
de indiener nog geen ASN Sparen Zakelijk heeft dient deze
afgesloten te worden. ASN Bank is te allen tijde bevoegd
om in relatie tot het prijzengeld facturen op te vragen.

De tegenprestatie

De ondernemer(s) achter de inzending moet(en) bereid zijn
tot drie jaar na deelname belangeloos mee te werken aan
publicitaire activiteiten en uitingen rondom de ASN Bank
Wereldprijs, ASN Bank en Voor de Wereld van Morgen.
Winnaars van de ASN Bank Wereldprijs zijn verplicht om
gedurende drie jaar na het winnen minimaal 2 keer per jaar
te bloggen op www.voordewereldvanmorgen.nl, minimaal
1 keer op verzoek van ASN Bank te komen spreken op een
evenement en bij aanvraag mee te werken aan minimaal
één media-optreden.

Publicaties

De winnende projecten worden gepubliceerd op de verschillende kanalen van ASN Bank en Voor de Wereld van
Morgen (website, social media, nieuwsbrief). Zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden van Voor de Wereld
van Morgen blijven de intellectuele eigendomsrechten,
waaronder in ieder geval begrepen het auteursrecht op het
door de ondernemer ingediende project, bij de deelnemer
berusten. De deelnemer verleent ASN Bank en Voor de
Wereld van Morgen een licentie om de ingediende initiatieven openbaar te maken, te verveelvoudigen en in de
ruimste zin van het woord te gebruiken, onder andere voor
promotionele doeleinden. Hiervoor ontvangen de deelnemers geen vergoeding. Daarnaast kunnen er gedurende
het traject media-uitingen gemaakt worden en verspreid
door externe partners.

Weigering deelname projecten

ASN Bank behoudt zich het recht voor om projecten die
strijdig zijn met haar missie, principes en issuepapers te
weigeren tijdens het hele traject. Indieners worden daarvan in kennis gesteld met een toelichting van de reden van
uitsluiting.

De thema’s

ASN Bank beoordeelt of het ingediende bedrijf of initiatief binnen een thema past. Dit zijn de drie thema’s waar
ondernemingen zich op kunnen inschrijven:
•Mens en samenleving
Ondernemingen die zich richten op:
• transparantie in de keten.
• eerlijke handel en een leefbaar loon.
• stimulering van de aankoop van eerlijke mode en voeding
in Nederland.
• verbeteren van aanbod van producten en diensten die
eerlijk geproduceerd zijn.
•Natuur en milieu
Ondernemingen die zich richten op:
• Behoud en stimulans van biodiversiteit.
• Vergroten van een groene leefomgeving.
• Terugdringen van plastics.
• Ontwikkelen en/of beschikbaar maken van circulaire of
duurzame verpakkingen.
• Slim hergebruik van bestaande materialen.
•Klimaatbescherming
Ondernemingen die zich richten op:
• Oplossingen op het gebied van duurzaam wonen
• Slimme energieopslag en grondstofreductie
• Duurzame innovatie binnen de energiesector
• Direct en indirect reduceren van CO2 uitstoot

Privacy en aansprakelijkheid

Persoonsgegevens
Voor de Wereld van Morgen en ASN Bank verwerken de
persoonsgegevens van deelnemers op een zorgvuldige
manier en in overeenstemming met de daarvoor geldende
wet- en regelgeving. Meer informatie over het verwerken
van persoonsgegevens vindt u in het privacy statement van
ASN Bank. Een link naar dit privacy statement is te vinden
via https://www.voordewereldvanmorgen.nl/privacycookie-reglement.
Initiatieven die zich aanmelden voor de ASN Bank Wereldprijs worden – mits goedgekeurd – onderdeel van de community Voor de Wereld van Morgen. Inzendingen blijven
ook na de competitie, of nadat de competitie voor de desbetreffende ondernemer eindigt, op www.voordewereldvanmorgen.nl beschikbaar, tenzij de ondernemer zelf zijn
of haar projectpagina verwijdert. Van de inzendingen die
niet verwijderd worden, blijven de daaraan gekoppelde
persoonsgegevens voor ASN Bank beschikbaar. Deze worden gebruikt voor onder andere het versturen van uitnodigingen voor netwerkborrels, workshops en voor servicemails over voor de ondernemer interessante subsidies en
trajecten. Wanneer de ondernemer de projectpagina wil
behouden kan hij/zij zich voor deze correspondentie, zoals
uitnodigingen en servicemails, te allen tijde afmelden.

Toepasselijk recht
Op de ASN Bank Wereldprijs en deze actievoorwaarden en
geschillen die mogelijk uit dien hoofde ontstaan tussen
Voor de Wereld van Morgen en ASN Bank en de deelnemers is Nederlands recht van toepassing. Conflicten zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in ’s-Gravenhage.
Beëindiging/wijziging
ASN Bank behoudt zich het recht voor om de ASN Bank
Wereldprijs zonder opgaaf van reden en zonder eerdere

aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf
tussentijds te wijzigen en/of te beëindigen. ASN Bank kan
om organisatorische of juridische/wettelijke redenen,
bepaalde onderdelen van deze voorwaarden wijzigen
zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennis
geving achteraf. ASN Bank is vrij in de beoordeling van de
projecten en kan iedereen ongeacht de reden uitsluiten
van deelname.
Uitsluitingen
Medewerkers van ASN Bank, Volksbank N.V., (freelance)
medewerkers van het platform Voor de Wereld van Morgen,
samenwerkingspartners van ASN Bank, juryleden van de
ASN Bank Wereldprijs 2019 en organisaties waarbij deze
juryleden werkzaam zijn, zijn uitgesloten van deelname
aan de ASN Bank Wereldprijs.
Kansspelbelasting
Dit initiatief verlangt van de deelnemers een prestatie
waarmee het algemeen maatschappelijk belang wordt
gediend. De ASN Bank Wereldprijs 2019 is daarom vrijgesteld van kansspelbelasting op grond van artikel 2, lid 1,
sub b van de Wet op de kansspelbelasting.
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Aansprakelijkheid
Voor de Wereld van Morgen, ASN Bank, haar coaches en
juryleden zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met deelname aan deze competitie en de gewonnen prijs. Voor de Wereld van Morgen en
ASN Bank zijn niet verantwoordelijk voor computer- en/of
internetstoringen, hieronder mede begrepen storingen als
gevolg waarvan de inzending van deelnemer niet tijdig op
voordewereldvanmorgen.nl is ingediend. ASN Bank, Voor
de Wereld van Morgen zijn wel aansprakelijk bij schade die
is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Voor de Wereld van Morgen, ASN Bank, coaches en juryleden.

