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Voorwaarden en proces deelname 
 
 
 
AANMELDEN MET JOUW HONDENFOTO 
 
 

1. Mail jouw favoriete foto of gebruik het formulier op onze website 
Een foto van jouw eigen lieve hondenvriendjes met naam en als je dat wilt aanvullende informatie (let 
op: niet te veel tekst, het gaat uiteindelijk om de foto J). Ons emailadres is info@mijnbikkel.nl en het 
formulier vind je op www.thedogofholland.nl. 

 
2. Plaatsen foto’s deelnemers 

Wij plaatsen jouw ingestuurde foto bij deelname op onze websites* en die van onze sponsoren, 
Facebook en Instagram. De foto’s zullen alleen in relatie tot The Dog of Holland gebruikt worden. Door 
inzending van jouw foto ga je akkoord met deze voorwaarde. 

 
3. Volg/Like Mijn Bikkel op Facebook en/of Instagram 

Hier vind je de foto’s van de deelnemers en het laatste competitienieuws. 
 
 
BEKENDMAKING 10 FINALISTEN EN STEMMEN 
 
 

4. Selectie 10 finalisten door Mijn Bikkel 
Wij selecteren niet op basis van uiterlijk (mooi of niet mooi), maar op basis van de tien meest liefste, 
schattigste, grappigste, bijzonderste of slimste (of alle andere superlatieven die je hierop los kunt 
laten ) foto’s van jouw hond(en) en hierover kan niet met ons worden overlegd. 

 
5. Publiceren van 10 finalisten op websites, Facebook en Instagram en start stemmen! 

Vanaf het moment dat deze 10 finalisten bekend zijn gemaakt, kan het stemmen beginnen. 
 

6. Het stemmen gaat beginnen! 
Stemmen kan via onze websites*, via Facebook en Instagram. Informeer jouw vrienden om op die 
manier zoveel mogelijk stemmen op jouw hondenfoto te vergaren. 

 
 
* websites: www.mijnbikkel.nl – www.hondenhoeslaken.nl – www.thedogofholland.nl 
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BEKENDMAKING TOP 3 EN WINNAAR  
 
 
Telling stemmen en bekendmaking top 3  
De top 3 zijn die finalisten met het hoogste aantal stemmen tezamen opgeteld van Facebook, Instagram en de 
websites. Deze aantallen maken wij bekend via de websites en social media. 
 
Bekendmaking winnaar en prijsuitreiking 
De winnaar wordt geloot door onze Bikkel en Maddy uit deze top 3 en daarna op onze websites, die van onze 
sponsoren en social media bekendgemaakt. De prijzen worden per post aan de deelnemers toegestuurd.  
 
Prijzen en cadeaus 
De prijzen bestaan uit: 1 unieke hoofdprijs, 2 gelijke prijzen voor plaats 2 en 3 en 7 gelijke prijzen voor plaats 4 
t/m 10 van de finalisten. Meer informatie over de prijzen via websites en social media. 

 
  
 
Extra informatie 
 
• Als je niet aan ALLE voorwaarden voldoet, geldt jouw inschrijving niet.  
• ALLE regels zijn voor iedereen gelijk.  
• Jouw deelnemende foto wordt in relatie tot The Dog of Holland gebruikt en hier heb je geen 

bezwaar tegen. 
• Foto’s van slechte beeldkwaliteit kunnen wij helaas niet plaatsen. 
• Alle foto’s moeten diervriendelijk zijn, foto’s met negatieve content zullen wij niet plaatsen. 

Hierover gaan wij niet in discussie.  
 
 
Planning competitie 
 

Startdatum wedstrijd en start deelnemers inzendingen foto 28 juni 2020 

Bekendmaking 10 finalisten door Mijn Bikkel 26 juli 2020 

Start stemmen op de foto’s van de 10 finalisten 26 juli 2020 

Bekend maken Top 3 finalisten na optelling van jullie stemmen 9 augustus 2020 

Bekend maken Winnaar The Dog of Holland 2020 en prijsuitreiking 16 augustus 2020 
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