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TERMS AND CONDITIONS

PARTICIPATION LIAG DESIGN CONTEST
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The Design Contest is only open for students, in possession of a valid proof of enrollment of their university or 

academy, hereafter called ‘participant’.

De ontwerpwedstrijd is enkel toegankelijk voor studenten, in het bezit van een geldige bewijs van inschrijving van zijn/

haar universiteit of academie, hierna genoemd ‘deelnemer’.

Competitors can join the competition both individually and in a team. In teams, a maximum of three students will 

be maintained.

Deelname is mogelijk in groepsverband. Hierbij geldt een maximum van drie studenten per inzending.

A submission is only valid when it complies to the required material, which you cand find at the Stylos-website.

Een inzending is alleen geldig als voldaan wordt aan de aanleverspecificaties. Deze aanleverspecificaties zijn te vinden 

op de website van Stylos.

By submitting a design, the participant(s) declares to have read and agree with the ‘Terms and Conditions’.

Met het doen van een inzending voor de ontwerpwedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de ‘Algemene 

voorwaarden’.

Participants who, for whatever reason, don’t comply with the conditions, submission deadlines or other rules, will 

be disqualified.

Deelnemers die om wat voor reden dan ook de voorwaarden, gestelde uiterlijke inleverdata of andere gestelde 

reglementen negeren, worden direct van deelname uitgesloten.

D.B.S.G. Stylos is not responsible for any misinterpretation of available material and reserves the right to alter this 

material and/or omplement this material during the submission period of the design contest.

D.B.S.G. Stylos is niet aansprakelijk voor verkeerde interpretatie van aangeboden materiaal en behoudt zich het recht 

voor dit materiaal te wijzigen en/of aan te vullen in de periode van de ontwerpwedstrijd.

D.B.S.G. Stylos isn’t in any way responsible for possible reuse of the submitted designs or possible infringement of 

copyright of the submitted designs and reserves the right to exhibit the designs or publish them in any other way.

D.B.S.G. Stylos is geenszins verantwoordelijk voor eventueel hergebruik van de ingezonden ontwerpen of inbreuk op 

auteursrecht van de ingezonden ontwerpen en behoudt zich het recht voor de ontwerpen tentoon te stellen of op een 

andere wijze te publiceren.

The verdict of the selected jury is final and incontestable. Of course there’s a possibility to ask for an explanation 

of the verdict.

Het oordeel van de geselecteerde vakjury is bindend en onherroepelijk. Er kan uiteraard wel toelichting van de 

beoordeling gevraagd worden.

When no more than three designs have been submitted, the selected jury has the right to not select any of the 

submitted designs.

In het geval van maximaal drie inzendingen heeft de vakjury het recht om geen van alle inzendingen te selecteren.

D.B.S.G. Stylos has the right to collect personal and contact details of the participants for internal use.

D.B.S.G. Stylos is gerechtigd persoonlijke gegevens en adresgegevens van de deelnemers te verzamelen voor intern 

gebruik.


