
Voor Nederlands, zie onder.

Legal rules
These are the Official Rules that govern the Uiltje Brewing Company (“Uiltje”) Color your can
contest (“Contest”). By participating in the Contest, you agree that you have read, accept the
terms of, and are unconditionally bound by these Official Rules.

How to Enter
Entrants enter the Contest by using a white label on a can as the canvas to create their own
Uiltje label can art and submitting a digital photo of their decorated label or their design on
the online distributed PDF of the Color your can Label.. Entries can be submitted by emailing
the photo or file of the design to coloryourcan@uiltjebrewing.co. Entries will be judged based
on creativity, quality, originality and appropriateness to the theme of the art contest. By
submitting an entry, entrants are agreeing that they have read, accepted, and will be bound
by these Official Rules. Entries will be accepted from hh:mm on mm-dd, 2023 to hh:mm on
mm-dd, 2023 (“Submission Period”). Uiltje retains sole discretion to determine valid entries
and reserves the right to disqualify any entry without notice, for any reason. Multiple entries
are not permitted.

Rules for Contents of Entry
Entries cannot contain any material that violates any privacy or intellectual property rights, or
any other rights, of any other person or entity. Entries must be created solely by Entrant, and
Entrant must have all legal rights to the Entry. If Entries depict individuals, Entrants must
have permission to use any such individual’s name and/or likeness in the Entry and be able
to provide proof of that permission upon request. Entries cannot depict any brand names or
trademarks other than Uiltje. Entries cannot depict any minors. Entries cannot depict or be
the result of any illegal behavior, including but not limited to: violation of open container laws,
trespassing or any other violation of any laws or regulations applicable where the Entry is
created. Entries cannot be obscene, discriminatory, defamatory, or otherwise inappropriate,
in the sole discretion of Uiltje. Entries cannot depict minors. It is within the sole discretion of
Uiltje to decide whether any particular photograph violates any of these requirements. Uiltje
reserves the right to reject any photos that is, in its sole discretion, inappropriate.

Intellectual Property
By submitting an Entry, Entrants provide Uiltje with an irrevocable, perpetual, royalty-free
license to use, reproduce, modify, publish, create derivative works from, or display any Entry,
whole or in part, worldwide, or to incorporate it into any other works, for any purpose,
including for promotional purposes. Entrant agrees to sign any documentation requested by
Uiltje to document such rights.

By acceptinging any prize the respective winners irrevocably grant, transfer, convey and
assign to Uiltje the entirety of winner’s rights in any Entry, including but not limited to any
copyrights or trademarks or renewals or extensions thereof, or related common-law rights,
and the right to secure any copyrights or trademarks therefrom in perpetuity. Winners
respectively further grant Uiltje the right to use the Entry for any and all purposes in any
media whatsoever, whether now known or later developed, on a worldwide basis, in



perpetuity. Winners acknowledge that it is within Uiltje’s sole discretion as to whether or not
to use an Entry, and that Uiltje is not obligated to do so.
The respective winner also grants Uiltje an irrevocable and permanent license to print,
publish, broadcast or otherwise utilize, on any medium at any time, winner’s full name, voice
likeness and/or biographical information for advertising, trade and promotional purposes
without further payment or additional consideration, and without review, approval or
notification.

Release of Liability
By entering the Contest, Entrants release, discharge, indemnify and hold harmless Uiltje
Brewing Company, its respective directors, officers, employees, shareholders and agents
from any and all liability, loss, damage or injuries of any kind sustained in connection with
participation in the Contest or from the Contest prizes, including but not limited to any
actions based on publicity rights, defamation, or invasion of privacy. Entrants further
acknowledge that said parties have neither made nor are in any manner responsible or liable
for any warranty, representation or guarantee express or implied, relating to the Contest
prizes.

Right to Cancel or Modify
Uiltje retains the right to change the rules or end the Contest at any time without notice. Uitlje
reserves the right to disqualify Entrants without notice, for any reason. Uiltje reserves the
right to cancel or modify the Contest if fraud, hacking, or any other technical issues
undermine the integrity of the Contest, as determined by Uiltje. In the event the Contest is
compromised, Uiltje reserves the right to select winners from valid Entries received prior to
the issue or take any other action in any manner Uiltje deems appropriate.

—-----
Wettelijke regels
Dit zijn de officiële regels die van toepassing zijn op de Uiltje Brewing Company ("Uiltje")
Color your Can actie ("wedstrijd"). Door deel te nemen aan de wedstrijd, ga je ermee
akkoord dat je deze Officiële Regels hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

Hoe deel te nemen
Deelnemers doen aan de Wedstrijd mee door een wit etiket op een blikje te gebruiken als
canvas om hun eigen Uiltje etiket blikjeskunst te creëren en een digitale foto van hun
versierde etiket of hun ontwerp in te dienen op de online verspreide PDF van de Kleur je
blikje Label. Inzendingen kunnen worden ingediend door de foto of het bestand van het
ontwerp te e-mailen naar coloryourcan@uiltjebrewing.co. Inzendingen worden beoordeeld
op basis van creativiteit, kwaliteit, originaliteit en geschiktheid voor het thema van de
kunstwedstrijd. Door een inzending in te dienen, verklaren de deelnemers dat zij deze
officiële regels hebben gelezen en geaccepteerd en dat zij hieraan gebonden zijn.
Inzendingen worden geaccepteerd van hh:mm op mm-dd, 2023 tot hh:mm op mm-dd, 2023
("Inzendperiode"). Uiltje behoudt zich het recht voor om geldige inzendingen te bepalen en
behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder kennisgeving te diskwalificeren, om
welke reden dan ook. Meerdere inzendingen zijn niet toegestaan.



Regels voor de inhoud van inzendingen
Inzendingen mogen geen materiaal bevatten dat inbreuk maakt op privacy of intellectuele
eigendomsrechten, of andere rechten, van andere personen of entiteiten. De inzendingen
moeten uitsluitend door de deelnemer zijn gemaakt en de deelnemer moet over alle
wettelijke rechten op de inzending beschikken. Als in de inzendingen personen worden
afgebeeld, moeten de deelnemers toestemming hebben om de naam en/of gelijkenis van
deze personen in de inzending te gebruiken en moeten zij op verzoek een bewijs van deze
toestemming kunnen overleggen. In de inzendingen mogen geen andere merknamen of
handelsmerken dan die van Uiltje worden afgebeeld. In de inzendingen mogen geen
minderjarigen voorkomen. Inzendingen mogen niet het resultaat zijn van illegaal gedrag,
inclusief maar niet beperkt tot: overtreding huisvredebreuk of enige andere overtreding van
wet- en regelgeving die van toepassing is op de plaats waar de inzending is gemaakt.
Inzendingen mogen niet obsceen, discriminerend, lasterlijk of anderszins ongepast zijn, dit
ter beoordeling van Uiltje. Inzendingen mogen geen minderjarigen afbeelden. Het is
uitsluitend aan Uiltje om te bepalen of een bepaalde foto in strijd is met deze eisen. Uiltje
behoudt zich het recht voor foto's te weigeren die zij, naar eigen goeddunken, ongepast
acht.

Intellectueel eigendom
Door het inzenden van een Entry geeft de Deelnemer Uiltje een onherroepelijke,
eeuwigdurende, royaltyvrije licentie om elke Entry, geheel of gedeeltelijk, wereldwijd te
gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, er afgeleide werken van te maken of
weer te geven, of op te nemen in andere werken, voor welk doel dan ook, inclusief voor
promotionele doeleinden. Deelnemer stemt ermee in alle door Uiltje gevraagde
documentatie te ondertekenen om dergelijke rechten te documenteren.

Door het accepteren van een prijs verlenen de winnaars onherroepelijk de volledige rechten
van de winnaar op de inzendingen, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten of
handelsmerken of vernieuwingen of uitbreidingen daarvan, of aanverwante rechten van
gemeen recht, en het recht om auteursrechten of handelsmerken daarvan voor eeuwig veilig
te stellen, aan Uiltje. Winnaars verlenen Uiltje verder het recht om de inzending voor alle
doeleinden te gebruiken, in alle media, ongeacht of deze nu bekend zijn of later worden
ontwikkeld, wereldwijd en eeuwigdurend. Winnaars erkennen dat het aan Uiltje is om te
beslissen of een Entry al dan niet wordt gebruikt en dat Uiltje hiertoe niet verplicht is.
De winnaar verleent Uiltje tevens een onherroepelijke en permanente licentie om de
volledige naam van de winnaar, diens stem en/of biografische informatie af te drukken, te
publiceren, uit te zenden of anderszins te gebruiken, op welk medium dan ook en op welk
tijdstip dan ook, voor reclame-, handels- en promotiedoeleinden, zonder verdere betaling of
aanvullende vergoeding, en zonder beoordeling, goedkeuring of kennisgeving.

Vrijwaring van aansprakelijkheid
Door aan de wedstrijd deel te nemen, ontslaan en vrijwaren de deelnemers Uiltje Brewing
Company, haar respectieve bestuurders, functionarissen, werknemers, aandeelhouders en
agenten van elke aansprakelijkheid, verlies, schade of letsel van welke aard dan ook,
opgelopen in verband met deelname aan de Prijsvraag of de prijzen van de Prijsvraag, met
inbegrip van maar niet beperkt tot rechtsvorderingen gebaseerd op publiciteitsrechten, laster
of inbreuk op de privacy. Deelnemers erkennen verder dat genoemde partijen niet



verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige garantie, verklaring of waarborg, expliciet of
impliciet, met betrekking tot de prijzen van de Prijsvraag.

Recht op annulering of wijziging
Uiltje behoudt zich het recht voor de regels te wijzigen of de Prijsvraag op elk moment
zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Uiltje behoudt zich het recht voor om
Deelnemers zonder voorafgaande kennisgeving te diskwalificeren, om welke reden dan ook.
Uiltje behoudt zich het recht voor de Prijsvraag te annuleren of te wijzigen indien fraude,
hacking of andere technische problemen de integriteit van de Prijsvraag ondermijnen, zoals
bepaald door Uiltje. In het geval dat de Wedstrijd in gevaar komt, behoudt Uiltje zich het
recht voor om winnaars te selecteren uit geldige Inzendingen die vóór de uitgifte zijn
ontvangen of om enige andere actie te ondernemen op een wijze die Uiltje passend acht.


