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VSB foto-challenge 
 
De VSB organiseert een fotowedstrijd voor haar leden met kans op prachtige prijzen. Veel 
medewerkers zijn dagelijks buiten op mooie projecten aan het werk en creëren daar een 
veilige werkplek op hoogte. Als branchevereniging willen wij dit mooie werk en VSB-gevoel 
graag aan de hand van beelden aan iedereen tonen. Maak een foto van een mooie veilige 
werkplek op hoogte, stuur deze vóór 15 september naar de VSB en maak kans op prachtige 
prijzen. 
 
Bekendmaking winnaars 
De winnaars worden op 23 september 2021 bekend gemaakt tijdens de VSB najaars-ALV. 
 
Drie categorieën 
Er zijn drie categorieën waarin een prijs kan worden gewonnen: 

1. Mens aan het werk (op een veilige werkplek op hoogte) 
2. Alledaags toch bijzonder 
3. Mooi werk en prachtig vak 

 
Prijzen 
De winnaars ontvangen een prachtige prijs. 
 
Jury 
Een driekoppige jury beoordeeld alle ingezonden foto’s zonder te weten wie de foto heeft 
gemaakt en roept per categorie een winnaar uit. De jury bestaat uit 1. Voorzitter VSB PR-
commissie, 2. Beta PR & Media, 3. Professionele fotograaf, Veiligheid  
 
Algemene voorwaarden fotowedstrijd 
- Stuur de mooiste en het best in beeld gebrachte ‘veilige werkplek op hoogte’ naar 

secretariaat@vsbnetwerk.nl . 
- Foto geeft een mooi beeld van een project met mensen aan het werk op een veilige 

werkplek op hoogte. Prominent bedrijfsnamen of logo’s in beeld hebben niet de voorkeur. 
- Vermeld bij de inzending je naam en contactgegevens (e-mail en telefoonnummer). 
- Stuur per inzending maximaal 3 foto’s. 
- Meerdere inzendingen zijn mogelijk. 
- Foto’s dienen een minimale grote te hebben van 2MB. 
- Foto’s van onvoldoende kwaliteit worden uitgesloten van deelname. 
- Foto is gemaakt door een medewerker van, of in opdracht van, een VSB-lidbedrijf. 
- De ingezonden opname is zelf gemaakt en de auteursrechten zijn niet verkocht of 

weggegeven aan derden. De foto’s zijn dan ook rechten vrij en mogen door de VSB in 
communicatie-uitingen worden gebruikt. 

- In verband met de Wet op de Privacy mogen personen niet herkenbaar gefotografeerd 

worden, indien er wel herkenbare personen op beeld staan, moet er vóór inzending 

toestemming voor publicatie zijn gegeven (na ontvangst per email ligt de verantwoording 

bij de fotograaf). 

- Het ingezonden beeldmateriaal blijft eigendom van de eigenaar, maar de VSB is 

toegestaan rechtenvrij gebruik te maken van het verkregen beeld en te gebruiken voor 

eigen promotiedoeleinden en door derden. 

- Foto’s kunnen worden ingezonden tot uiterlijk 15 september 2021. 

- Het beeldmateriaal kan na goedkeuring door de VSB geplaatst worden op de VSB-

website en via social media kanalen. De winnende foto’s zullen op verschillende wijze 

geëxposeerd worden. 
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