
ALGEMENE VOORWAARDEN – Dutch Mobility Hackathon 2019

Algemeen
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V., gevestigd te Den Haag aan de 
Wassenaarseweg 220, (hierna: ANWB) organiseert tezamen met NS,  HTM Personenvervoer N.V. 
(hierna: HTM), RET N.V. alsmede Volkswagen Pon Financial Services (VWPFS) (laatstgenoemde 
vennootschappen hierna tezamen te noemen: de “Partners”) in de periode van vrijdag 22 november 
2019 te 14.00 uur tot en met zaterdag 23 november 2018 te 17.00 uur de prijsvraag Dutch Mobility 
Hackathon (hierna: “Hackathon”). Door deelname aan de Hackathon aanvaardt de deelnemer deze 
algemene voorwaarden. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de Hackathon door een ticket te 
reserveren via www.dutchmobilityhackathon.nl. Deelname aan de Hackathon is gratis.

ANWB en haar Partners behouden zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden en 
zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn (de organisatie van) de Hackathon stop te zetten en de 
Hackathon en/of deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de algemene 
voorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door ANWB bekend gemaakt 
worden via www.dutchmobilityhackathon.nl. 

Deze algemene voorwaarden en eventuele andere informatie over de Hackathon zijn gratis te 
raadplegen op www.dutchmobilityhackathon.nl.

Deelnemers
Een deelnemer is ieder individu dat zich heeft aangemeld voor de Hackathon en is geselecteerd door 
de ANWB en haar Partners. Aanmelden voor de Hackathon is mogelijk via 
www.dutchmobilityhackathon.nl. Om je als deelnemer voor de Hackathon te registreren dient de 
deelnemer enkele gegevens in te voeren. Voor deelname is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. 
Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de Hackathon. 

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de 
deelname aan de Hackathon. ANWB en haar Partners hebben het recht een deelnemer uit te sluiten 
van de Hackathon indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt 
of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de 
deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor een prijs en de deelnemer doet hierbij voor 
alsdan uitdrukkelijk afstand van enige aanspraak op de prijs of prijzen.

Hackathon
Deelnemers zullen in teams worden ingedeeld. Deelnemers hebben daarbij de mogelijkheid om zelf 
de samenstelling van een team aan de organisatie van de Hackathon aan te dragen. De deelnemers 
zullen in deze teams deelnemen aan de Hackathon en maken daarbij als team kans op één van de 
prijzen. Een deelnemer mag niet in meerdere teams deelnemen. Het is een deelnemer niet 
toegestaan tijdens de Hackathon van team te wisselen. Evenmin is het toegestaan tijdens de 
Hackathon deelnemers aan een team toe te voegen.

Deelnemers aan de Hackathon kunnen gedurende de Hackathon verblijven op het hoofdkantoor van 
de ANWB. Gedurende deze dagen zullen ANWB en haar Partners data ter beschikking stellen aan de 
deelnemers (hierna: de “Data”). Deelnemers krijgen als team de mogelijkheid om gedurende het 
weekend door gebruik te maken van de Data om nieuwe ideeën/concepten uit te werken.

Jureerbare prestatie
Deelnemers hebben als team gedurende de Hackathon de mogelijkheid om op basis van de Data een 
innovatief idee/concept uit te werken met betrekking tot mobiliteit. Op zaterdag 23 november 2019 
heeft ieder team de mogelijkheid om 1 idee of concept aan de jury te pitchen. 

Prijzen
Deelnemers maken als team kans op verschillende prijzen. De prijzen worden door ANWB en haar 
Partners ter beschikking gesteld in de staat waarin deze op dat moment verkeren. ANWB en haar 
Partners zijn niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of 
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enige andere schade aan de prijzen (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze 
van transport). De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of overdraagbaar. 

Toekenning prijzen
De aanwijzing van de winnende teams geschiedt door een onafhankelijke jury, bestaande uit 
vertegenwoordigers van ANWB en Partners. De jury zal de ideeën/concepten van de teams 
beoordelen op een aantal beoordelingscriteria en op basis daarvan de winnende teams selecteren. De 
beoordelingscriteria waarop de jury de ideeën/concepten zal beoordelen zijn onder andere:

- Waarde voor de samenleving/impact
- Waarde voor de ANWB, NS, HTM, RET N.V. en/of VWPFS
- Waarde voor de leden c.q. klanten van de ANWB, NS, HTM, RET N.V. en/of VWPFS
- Mate van innovativiteit
- Validatie 
- Inhoud/gemaakt prototype

De door de jury geselecteerde winnende teams ontvangen één van de prijzen. De prijswinnaars zullen 
op zaterdag  23 november 2019 mondeling op de hoogte worden gesteld.  De beslissing van de jury is 
bindend. Alle teams onderwerpen zich aan de uitspraak van de jury.

Geheimhouding
De deelnemer erkent het vertrouwelijke karakter van de Data die ANWB en haar Partners aan de 
deelnemers ter beschikking stellen. De deelnemer zal absolute geheimhouding betrachten over de 
inhoud van de Data. 

Data
Het is de deelnemer niet toegestaan de Data te kopiëren, verder te verspreiden, te gebruiken voor 
andere doeleinden dan deelname aan de Hackathon, dan wel te gebruiken buiten het hoofdkantoor 
van ANWB. 
Het is de deelnemer uitsluitend toegestaan de Data te gebruiken gedurende de duur van de 
Hackathon. Na afloop van de Hackathon en tevens terstond op eerste verzoek van ANWB en/of haar 
Partners, vernietigt de deelnemer alle Data van zijn/haar laptop c.q. device, op straffe van een boete 
van € 5.000. De deelnemer geeft ANWB en haar Partners op voorhand het recht te verifiëren of de 
Data inderdaad zijn verwijderd van de betreffende laptop c.q. het device. 
ANWB en haar Partners blijven eigenaar van de Data en behouden te allen tijde het intellectueel 
eigendomsrecht met betrekking tot deze Data. ANWB en haar Partners staan niet in voor de 
geschiktheid van de Data voor deelname aan de Hackathon.
Indien een aan een deelnemer ter beschikking gestelde dataset geanonimiseerde persoonsgegevens 
bevat, is het de deelnemer niet toegestaan deze dataset te combineren met (een) andere dataset(s) 
zodat de persoonsgegevens herleidbaar zijn naar (een) individu(en). Indien dit onverhoopt toch het 
geval is, is de deelnemer gehouden dit per omgaande te melden aan ANWB en haar Partners. 

Intellectuele eigendomsrechten
De deelnemer verleent aan ANWB en haar Partners het recht het door de deelnemer in het kader van 
de Hackathon ontwikkelde idee/concept te testen, analyseren en te gebruiken. De deelnemer verleent 
aan ANWB en haar Partners het recht om als eerste het door de deelnemer ontwikkelde idee/concept 
van de deelnemer te kopen tegen een redelijke vergoeding. Dit recht vervalt na een periode van 6 
maanden, lopende vanaf zaterdag 23 november 2019. De deelnemer garandeert dat het door hem/
haar ontwikkelde idee/concept geen inbreuk maakt op de rechten van derden. De Intellectuele 
eigendomsrechten blijven bij de deelnemers.

Gegevens deelnemer en gebruik
Als voorwaarde voor deelname dienen deelnemers juiste en volledige informatie te verstrekken, zoals 
naam, e-mail, telefoon, profiel, werk-/studiesituatie. Alle persoonsgegevens die door ANWB en haar 
Partners in het kader van de Hackathon worden verkregen, worden behandeld en verwerkt in 
overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en de privacy statements van 
de betreffende partners Deze persoonsgegevens zijn nodig om te kunnen deelnemen aan de 
hackathon.



Aansprakelijkheid 
Ondanks de grootst mogelijke zorg die ANWB en haar Partners aan het beheer van de website en de 
organisatie van de Hackathon besteden, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of 
onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door ANWB en haar Partners 
openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ANWB en haar Partners niet worden 
tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ANWB en haar Partners in het 
leven roepen. ANWB en haar Partners zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan 
ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Hackathon. ANWB en haar Partners zijn 
voorts niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van 
de website www.dutchmobilityhackathon.nl. ANWB en haar Partners zijn niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Hackathon maakt. 

De deelnemer vrijwaart ANWB en haar Partners van aanspraken van derden in verband met een niet-
nakoming van deze algemene voorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de 
deelnemer. De deelnemer verklaart bij deelname aan de Hackathon te handelen in overeenstemming 
met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Kansspelbelasting
ANWB en haar Partners zullen de eventueel ter zake de prijzen verschuldigde kansspelbelasting voor 
haar rekening nemen.

Klachten 
Eventuele klachten over deze algemene voorwaarden en van hetgeen hieruit voortvloeit kunnen, op 
straffe van verval, binnen vier weken na het einde van de Hackathon worden ingediend bij het Contact 
Center van de ANWB, Team Klacht (Klantenservice), telefoonnummer: 088 269 22 22. De ANWB en 
haar Partners zullen zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs 
mogelijk is af te handelen. Op de Hackathon is Nederlands recht van toepassing. In geval van 
geschillen is uitsluitend de rechter in het arrondissement Den Haag bevoegd te oordelen. 


