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1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. SNBSA-I: Stichting Nationale Business Succes Award Instituut, tevens gebruiker van deze
Algemene voorwaarden;
2. Organisatie: Stichting Nationale Business Succes Award Instituut en /of de gedelegeerd
uitvoerend producent inzake de realisatie van de NBSA-verkiezing
3. NBSA-verkiezing: Een Nationale Business Succes Award-verkiezing op initiatief van Stichting
Nationale Business Succes Award Instituut (SNBSA-I);
4. Deelnemer: een rechtspersoon of een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van
beroep of bedrijf die zich aanmeld of aan wenst te melden voor een NBSA-verkiezing om
zodoende kans te maken op een prijs, een keurmerk of award van SNBSA-I;
5. Aanmelden: het insturen van het ingevulde aanmeldformulier voor deelname.
6. Benoeming: Toekenning van een award en onderscheiding in een specifieke branche- of
expertisecategorie na onderzoek, kwalificatie en vergelijkende beoordeling door de
Nominatiecommissie van SNBSA-I
7. Eigen bijdrage deelnamekosten: de eigen bijdrage die uitsluitend na inschrijving en een
eventuele Benoeming voldaan dient te worden als bijdrage aan de realisatie van het
exposure-pakket en de Organisatie van de NBSA-verkiezing en om aan een NBSA-verkiezing
deel te mogen nemen;

2. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere deelname aan een verkiezing van de
SNBSA-I.
2. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.
3. Iedere deelnemer ontvangt twee toegangskaarten voor het NBSA Finale Award event.
4. Over de deelname en de beoordeling van genomineerden en winnaars van de Finale kan
worden gecorrespondeerd met de SNBSA-I.

3. Aanmelding
1. Deelname aan de NBSA-verkiezing geschiedt op exclusieve uitnodiging door de Organisatie
en inschrijving vindt plaats op basis van vrijwillige aanmelding.
2. Voor de deelname is uitsluitend bij een eventuele Benoeming en toekenning van een award
door de Nominatiecommissie en / of SNBSA-I een Eigen bijdrage deelnamekosten
verschuldigd, zoals vermeld op het inschrijvingsformulier. Deelnemer is verantwoordelijk
voor het juist, tijdig en volledig aanmelden en het nakomen van de Eigen bijdrage
deelnamekosten.
3. Een aanmelding wordt pas definitief geaccepteerd wanneer deze aan alle vereisten voldoet.
4. Een Benoeming, toekenning van een Award, keurmerk of certificaat en de realisatie van een
exposurepakket is pas definitief wanneer de Deelnemer aan alle vereisten heeft voldaan.

4. Exclusieve Deelname-criteria
1. Deelname aan een NBSA-verkiezing is exclusief voor eenieder die aan de volgende criteria
voldoet:
a. De Deelnemer is na onderzoek door SNBSA-I exclusief geselecteerd als toonaangevend en
uitgenodigd voor deelname aan een NBSA-verkiezing.
b. De Deelnemer handelt in beroep of bedrijf en is in Nederland tenminste twee jaar
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
c. Deelnemer biedt al minimaal twee jaar producten of diensten aan binnen de branche;
d. Deelnemer heeft naar eer en geweten de SNBSA-I en de Nominatieadviseurs en
Nominatiecomissieleden voorzien van aanvullende informatie.
e. Deelnemer erkent door inschrijving de waarde van het SNBA-I.

2. In uitzondering op lid 4 sub a en b, mogen Deelnemers die minder dan twee jaar zijn
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel én minder dan twee jaar producten en / of
diensten aanbieden in hun branche worden geselecteerd en uitgenodigd door de SNBSA-I,
immer – maar niet uitsluitend - binnen de categorie Start Up. Deelnemers die langer dan
deze periode een onderneming hebben, zijn uitgesloten van deze categorie.

5. Uitsluiting van deelname
In de volgende gevallen wordt een Deelnemer uitgesloten van deelname of worden zij
gediskwalificeerd:
a. Indien deelnemer niet tijdig alle gevraagde informatie en materialen heeft ingeleverd;
b. Als de onderzoeksinformatie niet leiden tot een aanbeveling tot Benoeming;
c. Wanneer de deelnemer niet of niet tijdig de Eigen bijdrage heeft voldaan;
d. Indien er een praktisch conflict met een eerder genomineerde concurrent ontstaat;
e. Indien deelnemer niet door de juridische keuring komt; of
f.

Indien de deelnemer de twee voorgaande jaren op rij een award van de NBSA
gewonnen heeft;

g. Indien er bij de Deelnemer sprake is van buitengewone onvoorziene omstandigheden
die de integriteit van de Benoeming in het kader van een NBSA-verkiezing schaden.
h. Medewerkers van S-NBSA I, medewerkers of vrijwilligers bij de Organisatie van SNBSA I, en leden van de vakjury zijn uitgesloten van deelname.

6. Branche- en / of expertise-categorieën
1. Deelnemer wordt door de SNBSA-I na onderzoek geselecteerd voor een NBSA-verkiezing op
basis van een (eventueel verbijzonderde) SBI-code en kan na eventuele benoeming een
voorkeur (branche- of expertise) categorie suggereren aan de Organisatie.
2. Organisatie van de NBSA-verkiezing zal naar beste kunnen en inzichten deelnemers in
branche- en / of expertisecategorieën selecteren en plaatsen. Indien de Organisatie van
NBSA-verkiezing van mening is dat de voorkeurscategorie van Deelnemer niet de juiste is,
mag de Organisatie de deelnemer in de originele en / of een andere categorie plaatsen.
Hierover is geen discussie mogelijk en geeft deelnemer geen recht op restitutie of het
intrekken van de aanmelding.
3. De Organisatie van een NBSA-verkiezing zijn gerechtigd om branche- en / of
expertisecategorieën te schrappen, indien zich daarvoor onvoldoende deelnemers hebben

ingeschreven. Bij minder dan 1 aanmelding na onderzoek en uitnodiging, is er sprake van te
weinig aanmeldingen. Bij schrapping van een branche- of expertisecategorie, wordt
deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

7. Toetsingscriteria Nominatiecommissie
1. Elke kandidaat-deelnemer wordt door de SNBSA-I op basis van vergelijkend onderzoek in
een branche- of expertisecategorie onderworpen aan een inhoudelijke selectie en / of een
financieel-economische en juridische keuring voor de pre-selectie aan een NBSA-verkiezing.
2. Indien de kandidaat-deelnemer in een branche- of expertisecategorie dit onderzoek met
succes doorstaat, wordt deze uitgenodigd tot deelname en worden de kwaliteiten van een
Deelnemer nader getoetst door een lid van de Nominatiecommissie.
3. Het lid van de Nominatiecomissie beoordeelt de Deelnemer tijdens deze toetsing op
bedrijfsvoering, visie, missie, voortgang, voorbeeldfunctie en stelt daarvan een rapport op
die elke Deelnemer ontvangt.
4. Per branche- of expertisecategorie kiest de Nominatiecommissie een excellente winnaar met
een voorbeeldfunctie; op basis van het hoogst behaalde punten, ‘best expert judgement’ en
beschikbare data. Deze Deelnemer wordt benoemd als winnaar in branche- of
expertisecategorie en is daarmee tevens officieel genomineerd voor de landelijke Finale
NBSA-verkiezing.
5. Benoemingen in een branche- of expertisecategorie en daarmee kandidatuur voor de Finale
NBSA-verkiezing worden door de SNBSA-I persoonlijk bekend gemaakt aan de Deelnemer.
6. De Organisatie maakt de Benoeming van de Deelnemer publiekelijk bekend conform de
inschrijvingsovereenkomst, waaronder maar niet uitsluitend op de eigen websites, via
diverse print- en onlinemedia en via RTV-media.

8. Onafhankelijke Finale jury
1. Voor de Finale-verkiezingen en Finale-Benoemingen beoordeelt de onafhankelijke jury op
basis van een inhoudelijke procedure de toekenning van de hoofdprijs en sub-awards.

2. De Finale-jureringsprocedure staat onder notarieel toezicht.
3. Vanaf het moment van inschrijving mogen de onafhankelijke Finale-juryleden geen contact
opnemen met deelnemers en vice versa.
4. Juryleden zijn nimmer gelieerd aan een Deelnemer.
5. De leden van de onafhankelijke Finalejury jureren uitdrukkelijk op persoonlijke titel en op
basis van persoonlijke kennis en ervaring. In de Finale-jury vertegenwoordigen zij niet één
of meerdere organisaties waar zij eventueel zelf werkzaam zijn of namens wie zij in welke
hoedanigheid dan ook optreden.
6. Indien van belang geacht door de SNBSA-I dienen genomineerden zich in deze fase voor de
Finale-jury te presenteren. Deelnemer dient derhalve beschikbaar te zijn voor deze
presentatie op de door S NBSA-I bekendgemaakte datum en tijdstip voor de
jurybijeenkomst.
7. SNBSA-I mag ten behoeve van deze jurering mysterie opdrachtgevers inzetten en
referenties natrekken. Indien daarvan sprake is, zal SNBSA-I dit achteraf aan Deelnemers
melden. De officiele onderzoek- en Nominatierapporten worden meegenomen in de
beoordeling door de onafhankelijke Finale Jury.
8. Winnaars van de hoofdprijs of een sub-award worden bepaald door meerderheid van
stemmen binnen de Finale-jury en / of puntentoekenningprocedures. Winnaars worden
bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse Awards evenement van SNBSA-I.
9. De uitspraak van de Finale-jury is bindend, hierover kan met de jury en de Organisatie niet
worden gecorrespondeerd.

9. Beeldmerk & promotiemiddelen
1. Genomineerden en winnaars van een NBSA-verkiezing mogen respectievelijk de
beeldmerken en exposure-promotiemiddelen voor genomineerden of voor winnaars
gebruiken, zoals deze onder voorwaarden door SNBSA-I ter beschikking worden gesteld.
2. De beeldmerken mogen enkel gebruikt worden in combinatie met het jaartal waarin de
deelnemer was genomineerd respectievelijk de winnaar was, binnen diens branche- of
expertisecategorie.

3. De beeldmerken en de promotiemiddelen mogen op geen enkele wijze aangepast of
gewijzigd worden.
4. Het beeldmerk en de promotiemiddelen mogen worden gebruikt voor interne en externe
promotionele doeleinden van de genomineerde respectievelijk winnaar, binnen de categorie
waarvoor zij deze ontvangen hebben.
5. Er mogen nimmer sub licenties verleend worden.

10. Deelname evenement
1. Een NBSA-verkiezing wordt afgerond met een uitreikingsevenement.
2. Deelnemer heeft in beginsel gratis toegang tot het Finale-verkiezingsevenement op basis
van een twee individuele tickets, welke via de website https://www.nbsa-instituut.nl kan
worden besteld en verkregen met vermelding van de Organisatie waartoe deze persoon
behoort.
3. De Organisatie behoudt zich het recht voor om personen de toegang tot het evenement te
ontzeggen op gronden van orde en veiligheid en als het maximaal aantal personen voor het
evenement is bereikt.

11. Aspirant lidmaatschap Succes Society
1. Deelnemer krijgt bij correcte aanmelding tevens een aspirant lidmaatschap van de NBSA
Succes Society Network voor twee personen voor de duur van 9 maanden, te rekenen vanaf
de eerste volledige maand nadat de Benoeming heeft plaatsgevonden.
2. Het aspirant lidmaatschap wordt na deze periode automatisch omgezet in een volwaardig
lidmaatschap met bijbehorende eigen bijdrageverplichting.
3. Het aspirant lidmaatschap en het volwaardige lidmaatschap kunnen schriftelijk worden
beëindigd met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen.

12. Persoonsgegevens & privacy
SNBSA-I respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. De
Organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt
verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden
behandeld ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van de Organisatie.

13. Geheimhouding
1. Deelnemer en SNBSA-I geven bij ondertekening akkoord dat alle gegevens/informatie,
welke uitgewisseld worden in het kader van een NBSA-verkiezing, als vertrouwelijk wordt
aangemerkt.
2. De Organisatie zal alle informatie die door de Deelnemer in verband met een NBSAverkiezing vertrouwelijk wordt verstrekt in mondelinge, schriftelijke of elektronische vorm:
a) voor geen ander doel gebruiken dan in overeenstemming met de werkzaamheden
ten behoeve van een NBSA-verkiezing en deze voorwaarden; en
b) geheim houden en niet bekend maken aan een derde partij zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Deelnemer, met dien verstande dat voornoemde
verplichtingen niet van toepassing zijn op informatie waarvan de Organisatie kan
aantonen dat deze:
(i)

op het moment van ontvangst was gepubliceerd of anderszins algemeen
toegankelijk was voor het publiek;

(ii)

na ontvangst is gepubliceerd of anderszins algemeen toegankelijk voor
het publiek is geworden buiten toedoen van de Organisatie;

(iii)

reeds zonder beperkingen in het bezit van de Organisatoren was;

(iv)

rechtmatig is verkregen van een derde;

(v)

door de Organisatie zelf is ontwikkeld zonder op enigerlei wijze gebruik
te maken van de informatie van de Deelnemer.

3. Deelnemer zal alle informatie die hij in het kader van een NBSA-verkiezing van andere
Deelnemers en de Organisatie ontvangt of op andere wijze verkrijgt (waaronder maar niet
beperkt tot ideeën of concrete plannen voor producten, diensten of anderszins op het gebied
van ondernemen in de ruimste zin van het woord), hierna te noemen: “Vertrouwelijke

informatie”) vertrouwelijk behandelen, niet aan derden ter beschikking stellen en deze
slechts in het kader van de een NBSA-verkiezing gebruiken.
4. Organisatie zullen ervoor zorg dragen die actie te ondernemen of na te laten, die
redelijkerwijze benodigd is ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de verkregen
Vertrouwelijke informatie. Organisatie zijn vrij de Vertrouwelijke informatie te verstrekken
aan enkele van haar medewerkers, die de informatie kunnen beoordelen, onder de
voorwaarde dat deze medewerkers schriftelijk verklaren gebonden te zijn aan het bepaalde
in deze Algemene Voorwaarden.
5. Deelnemer zal alle (elektronische) kopieën van de Vertrouwelijke informatie binnen 5
werkdagen na het einde van een NBSA-verkiezing vernietigen of aan de Organisatie
retourneren.
6. SNBSA-I is niet verplicht de lijst van (kandidaat-)Deelnemers binnen een branche- of
expertisecategorie voor een NBSA-verkiezing beschikbaar te stellen aan een uitgenodigde of
aanmelden (kandidaat-) Deelnemer. Openbaarmaking van gegevens over het onderzoek, de
ontvangen informatie van de genomineerden en de prijswinnaar, anders dan hierboven in
sub 2 bedoeld, geschiedt slechts na goedkeuring door de (kandidaat) Deelnemers en
Organisatie.

14. Intellectuele Eigendom en Rechten van
derden (Deelnemer)
1. Deelnemer zal bij de aanmelding en bijbehorende ingezonden materialen en bij de
medewerking van publicitaire uitingen in het kader van de NBSA-verkiezing, geen inbreuk
maken op rechten van derden.
2. Deelnemer is rechthebbende van de ingezonden materialen, althans beschikt over de
benodigde toestemming van derden om deze materialen in te zenden.
3. Werken van intellectuele eigendom, waaronder ontwerpen, afbeeldingen, geluid, foto’s en
audiovisueel materiaal kunnen door de Organisatie tentoongesteld en / of op de website en
andere media worden getoond, onder vermelding van de naam van de maker, indien die
naam door deelnemer aan de Organisatorer tijdig schriftelijk is medegedeeld en /of er geen
wettelijke beperkingen zijn zoals gedefinieerd in - bijvoorbeeld - de Mediawet.

4. Deelnemer verleent aan de Organisatie een licentie om aangeleverde materialen van
intellectuele eigendom, zoals vermeld in lid 3, tentoon te stellen en op de website en in
overige publicaties te tonen, in verband met de NBSA-verkiezingen, waarbij SNBSA I en de
gedelegeerde producenten tevens het recht hebben de werken in te korten of aan te passen
om deze geschikt te maken voor genoemd gebruik.
5. Deelnemer vrijwaart de Organisatie van enige aanspraak van derden met betrekking tot het
gebruik van deze materialen.
6. Indien personen herkenbaar in beeld zijn gebracht en deelnemer deze beelden ten behoeve
van de deelname inzendt, dient deelnemer ervoor zorg te dragen dat deelnemer
aantoonbaar toestemming heeft verkregen van deze personen om de materialen in ten
behoeve van SNBSA-I en het bijbehorende gebruik in te zenden en door de Organisater te
(laten) gebruiken.

15. Intellectuele Eigendom en Rechten van
derden (Organisatie)
Op de NBSA-verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling, het format en de aangeboden grafische
middelen en videproducties rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de
SNBSA-I en / of de gedelegeerde producent(en). Alle aangeboden informatie, waaronder
teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk
beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde toegestaan deze te gebruiken
in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
Organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie door Deelnemers worden
vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan
derden.

16. Aansprakelijkheid
1. SNBSA-I en / of de gedelegeerde producent(en) is / zijn niet aansprakelijk voor enige
directe of indirecte schade aan de zijde van deelnemer door of vanwege inschrijving of
deelname aan een NBSA-verkiezing, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

2. Deelnemer vrijwaart SNBSA-I voor enige aanspraak van derde met betrekking tot de
deelname en / of aanmelding van deelnemer en de door haar ingezonden materialen.
3. SNBSA-I is niet aansprakelijk voor enig onrechtmatig handelen of onrechtmatige materialen
door of van deelnemer. Deelnemer vrijwaart de Organisatie ten dezen.
4. SNBSA-I is niet aansprakelijk voor enige geleden directe of indirecte schade ten gevolge van
een onjuist of onvolledige of niet tijdige aanmelding of goedkeuring van deelnemer of enige
schade wegens deelname aan een NBSA-verkiezing.
5. Onder geen beding kan de Organisatie verantwoordelijk en / of aansprakelijk worden
gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de
internetsite en andere toegepaste media.

17. Annulering door Deelnemer
1.

Annulering door de Deelnemer van de inschrijvingsovereenkomst is mogelijk onder de
voowaarden, zoals hieronder vermeldt (in sub 2,3,4,5)

2.

Annulering dient immer schriftelijk, per e-mail of per fax mogelijk te worden
aangekondigd.

3.

Bij annulering van deelname door de Deelnemer tot aan het moment dat de Benoeming
van de Nominatiecommissie formeel bekend is gemaakt, worden er geen kosten in
rekening gebracht bij de Deelnemer. De datum van ontvangst van de schriftelijke
annulering door SNBSA-I is bepalend.

4.

Indien de Deelnemer de inschrijvingsovereenkomst wenst te annuleren binnen 72 uur
werkdagen na de eventuele Benoeming, behoudt SNBSA-I zich het recht voor om bij de
Deelnemer een schadeloosstelling in rekening te brengen die tenminste gelijk is aan 15%
van Eigen bijdrage deelnamekosten. SNBSA-I is in dat geval ook gerechtigd alle tot dan
gemaakte kosten in rekening te brengen.

5.

Indien de Deelnemer de inschrijvingsovereenkomst geheel of ten dele annuleert 72 uur
na de eventuele Benoeming, behoudt SNBSA-I zich het recht voor om bij de Deelnemer
een schadeloosstelling in rekening te brengen die tenminste gelijk is aan 30% van Eigen
bijdrage deelnamekosten. Tevens is SNBSA-I in dat geval gerechtigd alle tot dan
gemaakte kosten in rekening te brengen. Bij annulering van deelname na voldoening van
de Eigen bijdrage heeft de Deelnemer in principe geen recht op restitutie van het reeds
betaalde, tenzij de procedure van het Klachtenreglement van de SNBSA-I in redelijkheid

en billijkheid anders bepaalt. De datum van ontvangst van de schriftelijke annulering
door SNBSA-I in is bepalend.

18. Annulering door SNBSA-I
1.

Indien door onvoorziene omstandigheden SNBSA-I genoodzaakt is om de deelname
(deels of volledig) te annuleren, zal zij de de Deelnemer hiervan onverwijld op de hoogte
stellen en het reeds door de Deelnemer betaalde (naar rato) restitueren.

2.

SNBSA-I behoudt zich in geval van onvoorziene omstandigheden het recht om een
deelname te annuleren op de dag van de bijeenkomst. SNBSA-I zal alsdan het reeds
door de Deelnemer betaalde (naar rato) restitueren. SNBSA-I zal zich in dat geval ervoor
inspannen de Deelnemer een passend alternatief aan te bieden. Indien de Deelnemer
hiervan gebruik maakt, wordt het reeds betaalde niet gerestitueerd.

3.

SNBSA-I nimmer aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook die
voortvloeit uit de annulering door SNBSA-I.

19. Geschillen
1. Over afwijzingen, de specifieke inhoud van een selectieprocedure binnen een branche- en /
of expertisecategorie en de aanverwante beoordelingen door de Nominatiecommisie en / of
Finalejury kan niet worden gecorrespondeerd.
2. Klachten over aanmeldingen, afwijzingen, selectieprocedure, beoordelingen en Benoemingen
dienen zo snel mogelijk schriftelijk aan SNBSA-I worden medegedeeld. Deelnemer verklaart
hiertoe de procedure van het Klachtenreglement van de SNBSA-I te volgen.
3. SNBSA-I neemt enkel klachten in behandeling indien er sprake zou zijn van enige
tekortkoming in de nakoming of wanneer enig handelen in strijd zou zijn met de wet.
4. Geschillen worden – nadat dialoog, mediation of de procedure van het klachtenreglement
niet leiden tot een bevredigende oplossing of minnelijke schikking - voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Rotterdam.
5. Op deze Algemene Voorwaarden, aanbiedingen, (rechts)handelingen en overeenkomsten
van SNBSA-I is Nederlands recht van toepassing.

20. Wijziging van de Algemene voorwaarden
De Organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder
voorafgaande kennisgeving de voorwaarden, spelregels en / of prijzen aan te passen.
Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite.

21. Slotbepaling
In gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist SNBSA-I als organisator
van de verkiezing.

22. Contact
Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over
deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de verkiezing, procedures en
prijzen, neem dan contact op via e-mail (info@nbsa-instituut.nl) of per post, of maak een
afspraak om een medewerker van de Organisatie te ontmoeten via telefoonnummer 010 –
5300299.

.

