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THEMA EN VOORWAARDEN WEDSTRIJD 2017 
 
 
  
 

V4-09112016 
 
 
Thema voor de StitchatHome wedstrijd  
Vergeet onze wedstrijd niet, want er zijn weer een hoop mooie prijzen te winnen! 
 
Wat gaan we doen? 
Het thema is dit jaar ‘Van blauw naar groen’ 
 
Maak naar aanleiding van dit thema een schilderij van 30 x 30 en maak gebruik van diverse 
technieken. U kunt daarbij gebruik maken van diverse materialen zoals textiel, myler, wolvilt, 
organza, angelina etcetera. 
Het schilderij moet gemaakt worden met één of meerdere van de volgende technieken: machinaal 
borduren, quilten, naaien, vilten, punchen, locken en/of vrij machinaal borduren.  

Wedstrijd 2017 

Zorg dat u erbij bent want zoals u weet zorgt StitchatHome altijd voor een zeer aantrekkelijk 

prijzenpakket. Verras ons met een mooi, origineel en creatief ontwerp.  

Alvast heel veel succes en plezier met het maken!  

 

Opsturen: 
U kunt uw werkstuk opsturen vóór 27 januari 2017.  
 
Prijsuitreiking*: 
Zondag 12 februari 2017 om 14.00 uur.  
 
Grote prijzen: 
De jury beoordeelt alle werkstukken en zal 10 winnaars aanwijzen. De eerste drie  winnaars 
ontvangen vervolgens één van de grote prijzen. Maar ook voor de andere winnaars hebben we hele 
mooie prijzen! 
Lees voordat u begint de laatste versie van de algemene voorwaarden. Deze vindt u terug op 
onderaan deze webpagina. 
Deze keer prijzen met een tot maar liefst  € 1.399,=! 
De wedstrijd is exclusief voor StitchatHome- abonnees. Niet-abonnees: Wordt abonnee en doe mee! 
 
U kunt uw werkstuk tot de uiterste inzenddatum naar ons toe sturen.  
 
Indien u niet aanwezig kunt zijn tijdens de handwerkbeurs, dan wordt door de redactie uw prijs 
getrokken en wordt deze opgestuurd. Uw werkstuk blijft eigendom van StitchatHome. 
 
Naametiket: 
Vermeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer op een label van ongeveer 5 x 10 cm en bevestig 
dit aan uw werkstuk. Voorzie het schilderij van een ophangsysteem zodat het schilderij tijdens de 
beurs opgehangen kan worden. 
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De wedstrijd is exclusief voor StitchatHome-abonnees m.u.v. de jeugd tot 18 jaar.  
Bent u nog geen abonnee en wilt u kans maken op één van de extra grote prijzen, geen nood.  
Indien u nu een abonnement op 8 nummers neemt, kunt u ook meedingen. 

Het gehele werkstuk is te bewonderen tijdens de Handwerkbeurs in Zwolle, 9 t/m 12 februari 2017 in 
Zwolle. Zorg dat u erbij bent want er is weer een heel fraai prijzenpakket samengesteld.  
 
Verras ons én u zelf met een mooi, origineel en creatief ontwerp.  
Alvast heel veel succes en plezier met het maken!  
 
 
 
 
Algemene voorwaarden:  

1. Abonnees maken kans op grotere prijzen. Niet-abonnees kunnen alsnog meedingen door een 
abonnement voor ten minste 2 jaar af te sluiten.  

2. Het ontwerp moet een eigen werkstuk zijn en mag niet eerder ingeleverd zijn voor een 
wedstrijd. Het ontwerp en/of het werk mag niet eerder in een boek, tijdschrift of op internet 
gepubliceerd zijn. 

3. Kwaliteit van het werkstuk moet voldoen aan de algemene voorwaarden en wordt eerst 
beoordeeld door de aanwezige redactie leden alvorens een prijs gegrabbeld kan worden. 

4. Het is de bedoeling dat u het werkstuk in een origineel en eigentijds ontwerp uitvoert met 
technieken waarbij textiel verwerkt wordt.  

5. Het is de bedoeling dat het werkstuk wordt gemaakt met behulp van de (naai-, borduur-, 
lock- en/of punch) machine.  

6. Per deelnemer mag maximaal één individueel werkstuk ingezonden worden (en dus één prijs 
per deelnemer) 

7. Indien binnen één jaar na de prijsuitreiking uw inzending niet rechtmatig blijkt te zijn, kan uw 
prijs worden teruggevorderd. Tevens wordt u van deelname aan volgende wedstrijden 
uitgesloten. 

8. Toezenden van prijzen geschiedt op kosten van de deelnemer. 
9. De deelnemers gaan ermee akkoord dat zijn of haar werkstuk voor eventuele publicatie 

gefotografeerd wordt. 
10. Bij verzending dient het werkstuk deugdelijk verpakt te zijn en het formulier 

‘Inschrijfformulier Wedstrijd’ en ‘naamkaartje’ moet volledig zijn ingevuld. 
11. Prijzen die tijdens de beurs niet kunnen worden afgehaald woorden verzonden mits 

verzending is voldaan. Wij verzoeken u een bedrag ad € 6,95,= te storten t.n.v. Uitgeverij 
Blad Apart IBAN NL22ASNB0708107362 onder vermelding van uw naam en omschrijving  
‘deelname wedstrijd 2017’. Of doormiddel van aanlevering van een gefrankeerde pakket 
retourzegel. Tevens toevoegen retourverpakking (of de verpakking moet hergebruikt kunnen 
worden). 
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Afmetingen: 
Uw werkstuk moet een afmeting hebben van 30 x 30 cm. 
In het najaar- en winternummer van 2016 van StitchatHome staan diverse voorbeelden.  
 
Prijzen worden onder andere gesponsord door: 
Amann group Mettler, Bernina, G. Brouwer & Zn, Clover, De Gast Borduurwinkel, Euroyarn, 
Gütermann, Janome, Leokas Creative, Mode Maken Doe je zo, Naaipatronen.nl, Niti, Ant. Schröder, 
Singer, VHZ Webshop en Wildschut. 
Alle sponsoren, bedankt voor jullie bijdragen!  
 
Doe mee en win! 
Stuur uw werkstuk naar ons toe en haal uw prijs zondag 12 febr. 2017 om 14.00 uur af tijdens de 
prijsuitreiking bij onze stand nummer 103. 
 
Uw inzending ( inschrijfformulier, werkstuk en foto werkstuk) dient uiterlijk 27 januari 2017 in ons 
bezit te zijn.  
Stuur uw werkstuk naar: 
StitchatHome  
T.a.v. de redactie 
Kerkstraat 63 
6987 AB Giesbeek 
 
Vermeld op het inschrijfformulier duidelijk uw naam en adres, telefoonnummer, leeftijd en welke 
techniek(en) u gebruikt heeft.  
 
Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van StitchatHome en leveranciers of distributeurs van 
machines, garens, etc. Tevens zijn uitgesloten van deelname winkeliers en demonstratrices. 
StitchatHome behoudt het recht tot publicatie van alle ingezonden werkstukken.  
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
Bij inzending gaat u akkoord met de genoemde voorwaarden.  
 
Voor meer informatie ga naar www.stitchathome.nl/onderwerp/beurzen/  
Voor vragen: mail redactie@stitchathome.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stitchathome.nl/onderwerp/beurzen/
mailto:redactie@stitchathome.nl
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Inschrijfformulier wedstrijd 2017 
(Formulier, project én foto van uw werkstuk meesturen) 
 
Mijn gegevens: 
Naam   :______________________________________ 
 
Adres   :______________________________________ 
 
Postcode  :____________ Plaats: ___________________ 
 
Email   :______________________________________ 
Telefoonnummer :______________________________________ 
 
Geboortedatum :______________________________________ 
 
Abonnee   : Ja, sinds (ongeveer) ________/ zojuist geworden* 
 * Let op voorwaarden. Niet-abonnees kunnen alsnog meedingen door een abonnement voor ten 
minste 2 jaar af te sluiten. 
 
 

o  Werk wordt opgehaald op zondag 12 febr. 2017.  
o  Ik weet het nog niet. U ontvangt hierover nader 

bericht.  

Ja / nee  
 
Ja / nee 

 
o Werk wordt per post teruggestuurd. De kosten hiervoor zijn € 6,95,=  

 

 
Machine: 
Welke machine(s) heeft u gebruikt :______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
      
Welke software heeft u gebruikt :______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
      
Gebruikte technieken   :______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Voor meer informatie en de voorwaarden ga naar www.stitchathome.nl 
 Voor vragen: mail redactie@stitchathome.nl 

 
Uw inzending (incl. inschrijfformulier, project en foto werkstuk) dient uiterlijk 27 januari 2017 in het 
bezit te zijn van de redactie. 
Stuur uw ontwerp naar: 
StitchatHome  
T.a.v. de redactie 
Kerkstraat 63 
6987 AB Giesbeek 

 

Afbeelding van uw 

project toevoegen. 

Project naar ons 

opsturen. 

http://www.stitchathome.nl/
mailto:redactie@stitchathome.nl

