
Stromma’s waterfiets 35 jaar – drijvende expositie 

Van verse haring tot de veelbezongen, eeuwenoude grachten en van het Paleis op de Dam 

tot de Albert Cuyp markt: wij houden van Amsterdam! Als gastheer van de stad delen we 

die liefde voor Amsterdam dagelijks met onze gasten.  

Wie jarig is trakteert! De waterfiets van Stromma Nederland bestaat 35 jaar en wij trakteren 

op een drijvende expositie in de Amsterdamse grachten. Dit is jouw kans: ontwerp jouw 

unieke waterfiets geïnspireerd op het thema: Liefde voor Amsterdam. Jouw ontwerp is een 

jaar lang te zien als onderdeel van de drijvende expositie met de grachten als decor!  

 

Actievoorwaarden 

Ontwerp 

•    De deelnemer mag zelf bepalen hoe het ontwerp er uit komt te zien. Het ontwerp is 

geïnspireerd op het thema: Liefde voor Amsterdam en dit thema kan de ontwerper vrij 

invullen. Echter, er zijn enkele restricties: het ontwerp mag geen aanstootgevende uitingen 

betreffen. Stromma Nederland behoudt zich het recht om te bepalen of het ontwerp 

geschikt is voor de expositie. 

 

•    Het betreft een 2D ontwerp en het plaatsen van 3D ontwerpen zoals installaties is niet 

mogelijk. 

 

Deadline en indienen ontwerp 

•    Meld je zo snel mogelijk vrijblijvend aan door een mailtje te versturen naar 

marketing@stromma.nl (het liefst vóór 8 mei 2019). 

•    Het ontwerp dient uiterlijk zondag 19 mei 2019 ingediend te worden bij Stromma 

Nederland via marketing@stromma.nl o.v.v. Stromma’s waterfiets 35 jaar – ontwerp.  

•    De deelnemer maakt het ontwerp rekening houdend met het format van Stromma 

Nederland (formaat volgt). 

Vergoeding 

•    Tijdens de duur van de expositie mogen de winnende deelnemers gratis  gebruikmaken 

van de waterfiets (maximaal vier personen, één waterfiets per keer). Uiteraard zijn alle 

productiekosten voor Stromma’s rekening. 

What’s in it for you? 

•    Jouw eigen ontwerp een jaar lang zichtbaar in de Amsterdamse grachten en samen met 

het ontwerp van andere kunstenaars onderdeel van de expositie 

•    Je maakt kans op een overnachting in een brugwachtershuisje van SWEETS hotel 

Amsterdam  

•    Media-aandacht: onthulling drijvende expositie en daarmee zichtbaarheid van jouw 

ontwerp, maar ook tijdens de rest van het jaar zetten we jou en je ontwerp in het zonnetje. 

Bekendmaking winnaars  

•    De jury die door Stromma Nederland wordt samengesteld is verantwoordelijk voor de 

selectie van de winnende ontwerpen. Stromma Nederland neemt na 19 mei 2019 zelf 

contact op met de winnaars via het bij ons bekende emailadres. 
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Ontwerprechten en productie 

•    Door deelname aan Stromma’s waterfiets 35 jaar – drijvende expositie verklaart de 

deelnemer afstand te doen van de rechten van het ontwerp. Stromma Nederland is en blijft 

eigenaar van de waterfietsen en ook van het ontwerp. 

•    Stromma Nederland neemt de productie van de stickers voor haar rekening en behoudt 

zich ook het recht voor om het ontwerp geschikt te maken voor de waterfiets. Mocht er 

eventueel iets moeten worden gewijzigd aan het ontwerp, dan gebeurt dit in overleg met 

winnende deelnemer. 

•    De winnende deelnemer verklaart hierbij het ontwerp niet te onthullen vóór de 

gezamenlijke opening van de expositie. 

Opening expositie 

•    De expositie zal worden geopend op een nader te communiceren datum in juni. 

Stromma Nederland zal voor dit evenement media uitnodigen. De winnende deelnemer 

wordt vriendelijk verzocht bij dit evenement aanwezig te zijn. 

Duur expositie 

•    De waterfiets blijft ruim een jaar voorzien van het ontwerp, tenzij de stickers beschadigd 

raken. Stromma Nederland bepaalt of de sticker zal worden vervangen. 

Inzet waterfiets 

•    Na afloop van de onthulling van de waterfiets, mag de deelnemer de waterfiets met zijn 

ontwerp inzetten voor communicatiedoeleinden, gedurende de lengte van de duur van de 

expositie. Let op: dit is te allen tijde in overleg met Stromma Nederland en op basis van 

beschikbaarheid van de waterfiets. 

Publiciteit 

•    Door deelname aan Waterfiets 35 jaar – drijvende expositie geeft de deelnemer 

toestemming voor gebruik van foto- en videomateriaal ten behoeve van 

publiciteitsdoeleinden. 

•   Deelnemer houdt rekening met de wens van Stromma Nederland om een achter-de-

schermen-filmpje maken en een interview te doen over wat voor de deelnemer hét ultieme 

Amsterdamse is. 

•   Stromma Nederland behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te 

schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op 

www.stromma.com/waterfiets35jaar 

• De persoonsgegevens die in het kader van 35 jaar waterfietsen – drijvende expositie 

worden verkregen, worden alleen gebruikt door Stromma Nederland voor de 

desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. 

•    Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van 35 jaar waterfietsen – drijvende 

expositie kunnen van deelname worden uitgesloten. 

•    In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen 

door Stromma Nederland. 

•    Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland. 
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•    Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

•    Door deelname aan 35 jaar waterfietsen – drijvende expositie verklaart de deelnemer 

akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden. 

•    Voor eventuele vragen neemt u contact met ons op via marketing@stromma.nl. 
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