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AANMELDEN MET JOUW HONDENFOTO

STEMMEN OP DE TOP-10

STEMMEN OP DE TOP-3

Upload je favoriete foto van jouw hond op onze website
Upload de leukste, schattigste, stoerste, liefste of -noem het maar op- foto van jouw
hondenvriendje. Dit doe je op de pagina “The Dog of Holland” (TDOH) op onze website.
Vermeld de naam van je hond en vertel in de beschrijving waarom jouw hond moet 
winnen!

Plaatsen foto’s van deelnemers op onze socials
Bij deelname aanBij deelname aan TDOH word je foto weergegeven op onze website (en wellicht op
Facebook en Instagram). De foto’s zullen alleen in relatie tot TDOH gebruikt worden. Door
inzending van jouw foto ga je akkoord met deze voorwaarde.

Volg en like Mijn Bikkel op Facebook en Instagram
Want hier vind je foto’s van de deelnemers en het laatste competitienieuws!

Op basis van een “voting system” kunnen bezoekers van onze website stemmen op de
meest creatieve, de schattigste, stoerste en/of liefste foto. De 10 foto’s met de meeste
stemmen gaan door naar de top 3. Het aantal stemmen/likes kun je live volgen bij alle
foto’s op:
www.mijnbikkel.nl/the-dog-of-holland

Is jouw foto in de top-10 beland? Gefeliciteerd! We zullen de top-10 bekendmaken via de
socials van Mijn Bikkel. Sta jij ertussen? Super, want dan is dit het moment om jouw eigen
socials in te zetten. Verzamel zoveel mogelijk likes van jouw familie, vrienden en netwerk 
op jouw foto op onze Instagram of Facebook-pagina en zorg dat je bij de top 3 komt, want 
de drie foto’s met de meeste likes mogen deelnemen aan de grote finale!
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Stemmen op de winnaar!de winnaar!

Extra informatie

Planning The Dog of Holland 2021

Om iedereen een eerlijke kans te geven, wordt de winnaar bepaald door onze honden 
Bikkel en Maddy. Er zal een loting plaatsvinden tussen de top-3, waarbij de honden 
uiteindelijk de doorslaggevende keuze maken. De naam die zij, door middel van een leuke 
activiteit, kiezen is The Dog of Holland 2021!

Samengevat: de top-10 wordt dus bepaald door de bezoekers op onze website, de top-3
door het aantal likes op de 10 finalisten op onze social mediakanalen (Facebook en
Instagram) en de grote winnaar wordt bepaald door een loting met Bikkel en Maddy.

- Voorwaarden en regels zijn voor iedereen gelijk.
- Jouw deelnemende foto wordt in relatie tot The Dog of Holland gebruikt en hier heb je
geen bezwaar tegen.
- Upload foto’s van goede beeldkwaliteit om je kansen te vergroten.
- ALLE foto’s MOETEN diervriendelijk zijn, foto’s met negatieve content zullen wij
verwijderen. Hierover gaan wij niet in discussie.
- Iede- Iedereen mag 1 foto uploaden voor de wedstrijd. Zo houden we het eerlijk en is er
geen sprake van competitievervalsing.

Start TDOH 2021: uploaden/stemmen op foto’s via website 29 mei 2021

26 juni 2021

3 juli 2021

4 juli 2021

Bekendmaking top-3 finalisten

Bekendmaken winnaar The Dog of Holland 2021 en 
prijsuitreiking

Bekendmaking top-10 + start stemmen op top-10 via socials
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The Dog of Holland 2021 is sponsored by:

Vragen of contact?
Mail naar info@mijnbikkel.nl of check onze socials:
Instagram: www.instagram.com/mijnbikkel
Facebook: www.facebook.com/mijnbikkel 


