Deelnemersvoorwaarden Fiets Innovatie Award 2023
De Fiets Innovatie Awards zijn in het leven geroepen om nieuwe, innovatieve producten en
toepassingen op het gebied van fietsen extra onder de aandacht te brengen van het publiek.
Voor deelname aan de Fiets Innovatie Awards komen in aanmerking alle fabrikanten, importeurs en
grossiers uit de fietsenbranche in Nederland. De ter beoordeling aangeboden innovaties komen voor
een nominatie in aanmerking als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

Productvoorwaarden
Voor beoordeling komen in aanmerking innovatieve producten en toepassingen op het gebied
van fietsen
De jury richt zich op: totaal nieuwe producten, vernieuwde producten, nieuwe werkingen of
effecten, combinaties van producten die tot een nieuw resultaat leiden.
Voor beoordeling komen alleen producten in aanmerking die nog niet of niet eerder dan
januari 2022 nieuw of substantieel vernieuwd op de markt zijn gebracht.
De innovatie moet voor de consument in Nederland beschikbaar in 2023.
De ingezonden producten mogen geen inbreuk maken op patent- of modelrechten van andere
vergelijkbare producten. Indien hieraan niet wordt voldaan, volgt diskwalificatie van de
deelnemer.

Aanmeldprocedure
Innovaties die ter beoordeling worden aangeboden, moeten zijn aangemeld via de website
Fietsawards.nl vóór 27 januari 2023
De aangemelde innovaties moeten afgeleverd worden bij het kantoor van RAI Vereniging, t.a.v.
Arianne Burm, Postbus 74800, 1070 DM Amsterdam. De inzendingen dienen veilig verpakt en
afdoende verzekerd te zijn. Uw inzending persoonlijk afleveren is mogelijk op werkdagen van
09.00-16.00 uur.
De inzendingen worden niet geretourneerd, maar kunnen na overleg met de organisatie
worden opgehaald op het kantoor van RAI Vereniging (details volgen na inschrijving)
Van inzendingen met een aanzienlijke omvang of gewicht (groter of meer dan een fiets) kan
volstaan worden met schaalmodellen, afbeeldingen en specificaties die voldoende duidelijk
kunnen maken wat het innovatieve aspect is.
Elke inzending moet voorzien zijn van deugdelijk beeldmateriaal (hoge resolutie) en vrij van
rechten.

Kosten voor deelname
Voor iedere ter beoordeling aangeboden innovatie zal een bedrag in rekening worden
gebracht.
Regulier tarief deelname
€ 445,- (excl. BTW) per product.
Tarief leden RAI Vereniging
€ 345,- (excl. BTW) per product

Inzendingen worden uitsluitend ter jurering meegenomen als de factuur voor de
deelnamekosten is betaald.
De ingezonden innovatie blijft eigendom van de inzender.
RAI Vereniging is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan het product ten tijde van de
jurering.

Gebruik logo genomineerden en winnaar 2023
Genomineerden en winnaars mogen gebruik maken van het logo van de Fiets Innovatie Award
2023
De prijs voor de winnaar en/of genomineerden is verbonden aan het product dat is
ingezonden.
Het logo is gedeponeerd door RAI Vereniging en moet worden gebruikt in de kleur en
vormgeving zoals door de organisatie is aangeleverd. Het is niet toegestaan om het logo aan
te passen.
Het logo moet direct naast het winnend product geplaatst worden. Het is niet toegestaan het
logo bij anderen dan het winnend product te plaatsen of door plaatsing van het logo de
suggestie te wekken dat ook andere producten genomineerd zijn.

Jurering
De beoordeling geschiedt door een geselecteerde jury. Juryleden worden door de organisatie
uitgenodigd.
Op de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.
Inzenders mogen geen lid van de jury zijn.
De inzendingen worden beoordeeld op een aangetoond streven naar – technische –
vernieuwing. Bij de beoordeling van de inzendingen legt de jury de nadruk op het voordeel van
de vernieuwing voor de gebruiker. Ook kijkt de jury naar techniek, ontwerp, veiligheid en
prijs/kwaliteit.
De jury kiest uit de inzendingen de genomineerden en winnaars.
Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.
Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze voorwaarden.
De Fiets Innovatie Awards is een initiatief van RAI Vereniging, sectie Fietsen
Heeft u vragen? Aarzel dan niet contact op te nemen met Arianne Burm, a.burm@raivereniging.nl of
020-5044902

Inzendingen kunnen worden opgestuurd naar:
RAI Vereniging
t.a.v. Arianne Burm
Postbus 74800
1070 DM AMSTERDAM
a.burm@raivereniging.nl
Uw inzending persoonlijk afleveren is mogelijk op werkdagen van 09.00-16.00 uur op onderstaande
adres:
RAI Vereniging
Europaplein 6, gebouw Amtrium, Entree L
Amsterdam

