
DEELNAME REGELS 

 

Open European Quilt Championships 2013 

17  tot en met 20 oktober 2013 

Evenement adres:___________________________________________________ 

NH Koningshof 

Locht 117 

5504 RM Veldhoven, Nederland 

Kantoor adres:______________________________________________________ 

Open European Quilt Championships 

Irislaan 11 

5595 EH Leende, Nederland 

Tel.: 0407114033 

ACCEPTATIE______________________________________________________

De organisatoren hebben het recht werkstukken te exposeren die zij geschikt 

vinden. Er wordt naar gestreefd alle werkstukken, die voldoen aan de regels van 

inschrijving, een plaats te geven. Gezien de beperkte expositieruimte is dit 

misschien niet altijd mogelijk.  

Uw geld voor het retour zenden van uw quilt wordt geretourneerd indien uw 

werkstuk niet geaccepteerd wordt. Uw inschrijfgeld wordt in dit geval niet 

geretourneerd. 

BELANGRIJKE DATA____________________________________ 

Inschrijfformulieren moeten ingestuurd worden voor 1 mei 2013 naar ons 

kantooradres in Leende. 

Augustus 2013 ontvangt u bericht of uw werk is geaccepteerd. 

In de loop van september ontvangt u etiketten die u dient te gebruiken bij het 

insturen van uw werkstuk (per post, bode of persoonlijk). 

Persoonlijke aflevering van werkstukken alleen op dinsdag 15 oktober 2013 op 

ons evenementadres in Veldhoven. 

Werkstukken opgestuurd per post of koerier dienen te arriveren voor vrijdag 11 

oktober 2013 op ons evenementadres in Veldhoven. 

Kaarten voor het diner zijn te koop tot en met dinsdag 15 oktober. 

Persoonlijk ophalen van werkstukken alleen op zondag  20 oktober 2013 na 18 

uur in Veldhoven in het restaurant van het evenement . 

REGELS VOOR DE DEELNEMERS___________________________ 

In aanmerking komen alle quilts vervaardigd na 30 april 2011. Een werkstuk wordt 

pas als een quilt beschouwd als het bestaat uit 3 lagen die doorgestikt zijn. Het 

werkstuk moet hoofdzakelijk uit textiel bestaan. Uitgesloten van deelname zijn: 

quilts die al op een gilde tentoonstelling zijn tentoongesteld; quilts die gemaakt 

zijn aan de hand van een kant en klaar pakket (kit-quilts); quilts die niet 

doorgestikt maar geknoopt zijn (tied-quilts). Per persoon mag u maximaal 1 

werkstuk inzenden. 

Inzendingen in de beginnerscategorie moeten zelf gepatched en gequilt zijn. Als u 

een prijs heeft gewonnen in de beginners- of gevorderdencategorie moet u uw 

werk dit jaar in de daaropvolgende categorie insturen. De juryleden behouden 

het recht om een quilt in een andere categorie te plaatsen als zij dit nodig achten. 

FOTO________________________________________________

Op één foto van het werkstuk moet het werkstuk in zijn geheel te zien zijn (al dan 

niet af). De foto moet van een dusdanige kwaliteit zijn dat er een goede indruk 

van de kleur, het ontwerp en de algemene indruk gekregen kan worden. De foto 

recht van voren nemen. De tweede foto moet een detail weergeven van uw 

werkstuk. Schrijf uw naam en de naam van het werkstuk op de achterkant van de 

foto. Geef met een pijl op de achterzijde de bovenkant van het werkstuk aan. U 

kunt uw foto’s ook digitaal aanleveren. De aangeleverde foto’s mogen voor de 

catalogus en publiciteitsdoeleinden gebruikt worden. De organisatie maakt foto’s 



van uw werkstuk. Deze worden voor commerciële- en publiciteitsdoeleinden 

gebruikt. 

TUNNEL_____________________________________________ 

Een tunnel van 10 cm breed moet stevig aan de bovenkant (achter) van de quilt 

worden vastgenaaid om het ophangen te vergemakkelijken. Quilts met 

afwijkende vormen moeten worden voorzien van lussen om te kunnen worden 

opgehangen. 

AANLEVEREN VAN OUILTS_______________________________ 

In september zullen etiketten worden verstuurd, die u kunt gebruiken voor het 

inzenden van de werkstukken, per post, bode of persoonlijk. Persoonlijke levering 

alleen op dinsdag 15 oktober in Veldhoven. Per post/koerier moet het werkstuk 

vóór vrijdag 11 oktober 2013 binnen zijn. 

ONTVANGSTBEWIJZEN__________________________________

Voor persoonlijk afgeleverde werkstukken wordt een ontvangstbewijs 

overhandigd. Diegenen die hun werkstuk insturen en hun werkstuk zelf ophalen, 

kunnen zondagmorgen een ontvangstbewijs aan de infobalie ophalen. Legitimatie 

meenemen. Deze ontvangstbewijzen moeten zorgvuldig worden bewaard. De 

organisatoren accepteren geen enkel ander eigendomsbewijs. 

OPHALEN VAN WERKSTUKKEN___________________________ 

De werkstukken kunnen weer worden opgehaald op zondag 20 oktober na 18 uur 

in het restaurant van Koninshof in Veldhoven.  Alleen op vertoon van het 

ontvangstbewijs. De tentoonstellingsingang (Beneluxhal) is na vijf uur niet meer 

te bereiken. Zorg dat u voor vijf uur uw jas uit de garderobe heeft gehaald en 

deze meeneemt naar het restaurant. U verlaat het gebouw hierna via de receptie 

van het hotel. 

RETOURZENDING______________________________________

Werkstukken die niet kunnen worden opgehaald, kunnen per post worden 

teruggestuurd. Kosten hiervoor zijn € 30,--, per koerier kost het € 100,--. 

VERKOOPPRIJS________________________________________

De verkoopprijs moet inclusief 10% verkoopcommissie vermeld worden. 

PRIJZEN______________________________________________

Onafhankelijke juryleden kennen rozetten en certificaten toe aan de werkstukken 

uit de verschillende categorieën. Punten worden gegeven voor  Thema Berlijn, 

Traditioneel, Art, handquilten en Longarm  zonder daarbij te letten op de 

verschillende categorieën en niveaus. De beslissing van de jury is bindend. 

PRIJSUITREIKING_______________________________________

De prijsuitreiking vindt plaats op donderdagavond 17 oktober 2013 tijdens het 

kampioenschapsdiner om 18 uur. Kaarten voor het diner zijn te koop tot en met 

dinsdag 15 oktober  tot 12 uur. Wij hopen dat alle deelnemers het diner zullen 

bijwonen. 

PRIJSWINNAARS_______________________________________

Alle prijswinnende werkstukken gaan reizen. Indien u deelneemt en wint kun u 

uw werkstuk dus niet eerder terug verwachten dan in december 2014. Uw 

gewonnen prijzen worden u binnen een maand toegestuurd. 

VERZEKERING_________________________________________

Alle werkstukken worden op eigen risico ter beschikking gesteld. De organisatie 

zal alles doen om de veiligheid van het werkstuk te waarborgen. 


