
 

1 

 

 
WEDSTRIJDREGLEMENT 

 
Wedstrijd: organisatie en algemeen concept 
 
‘Young Designers x ZEB’ is een wedstrijd, georganiseerd door modeketen ZEB (strikt gezien WAMO BV, met 
maatschappelijke zetel aan de Brusselsesteenweg 185 te 1785 Merchtem en met ondernemingsnummer BE 0448 
458 813 de organisator van deze wedstrijd. ZEB is nl. de handelsnaam van WAMO BV). 
 
ZEB is dé Belgische multi brand fashion store bij uitstek voor iedereen die fashionable en on trend voor de dag wil 
komen. Naast de ruime keuze aan internationale brands kan men bij ZEB ook mode van eigen bodem in de rekken 
terugvinden. Doorheen verschillende Belgische collecties zoals Astrid Black Label, Deux. by Eline De Munck, CEMI, Le 
Fabuleux Marcel de Bruxelles, ... drukken inspirerende persoonlijkheden met behulp van de ZEB professionals hun 
unieke stempel op een eigen kledingcollectie. 
 
ZEB nodigt studenten of alumni mode, graphic design en product design uit om met een concept en een verhaal voor 
een dames en/of herencollectie te komen die verkocht kan worden in een selectie van winkels van de modeketen 
ZEB. 

Een professionele jury zal daaruit dan vijf winnaars kiezen en die winnen i) een deelname aan een programma met 
begeleiding om de collectie ook echt te ontwerpen, te produceren, voor te stellen en te promoten en ii) een geldsom 
– meer details en voorwaarden volgen hieronder. 

De bedoeling van de wedstrijd is dus om de ervaring van studenten en alumni te verrijken en hun talent te promoten. 
Door studenten of alumni een platform aan te bieden dat hen ondersteunt, praktische ervaring laat opdoen en 
visibiliteit geeft, kunnen ze nog beter voorbereid aan de slag in de modewereld. Young Designers x ZEB wordt breed 
gedragen dankzij de gedeelde visie van een professionele jury met aanzienlijke expertise in de sector. 

De wedstrijd loopt van 3/05/2021 tot en met 30/09/2021 (dat is de laatste dag waarop je kan deelnemen – de 
eigenlijke uitslag volgt later, zie hieronder). 

Deelnamevoorwaarden 
 Je moet (vanaf 1 januari 2021) tussen 18 en 30 jaar oud zijn – het is een wedstrijd voor Young Designers; 
 Je moet woonachtig zijn in België – we zullen intensief moeten samenwerken met de winnaars en dat kan 

enkel als je niet te ver woont; 
 Je moet ofwel ingeschreven zijn voor een opleiding mode, grafisch ontwerp of productontwikkeling, ofwel 

houder zijn van een diploma mode, grafisch ontwerp of productontwikkeling; 
 Medewerkers van WAMO bv en hun familieleden, alsook juryleden en iedereen die betrokken is bij de 

organisatie van de wedstrijd, zijn uitgesloten van deelname; 

 Je kan alleen individueel aan de wedstrijd deelnemen – groepsdeelnames zijn dus niet toegelaten; 
 Je mag maar één keer deelnemen; 
 Er mag geen inzending worden ingediend die illegaal is of beledigend of discriminerend of die bedoeld is om 

andere personen schade te berokkenen; 

 Alles wat je inzendt, dient in het Nederlands of in het Frans te zijn opgesteld; 

 Inzendingen die niet voldoen aan alle voorwaarden van dit wedstrijdreglement, of deelnemers (inbegrepen 

winnaars) die de voorwaarden van het wedstrijdreglement schenden, kunnen worden uitgesloten. In geval 

van overtreding door een winnaar is het mogelijk om de prijs in te trekken en terug te vorderen. 

 Je deelname is enkel officieel en aanvaard als wij de volgende informatie hebben ontvangen vóór 30 

september 2021: 

o Een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging dat je het wedstrijdreglement hebt gelezen, begrepen en 

aanvaard. 
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o Je contactgegevens (voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, e-mailadres en gsm-nummer). 

o Een schriftelijk bewijs dat je effectief ingeschreven bent voor, of een diploma hebt van, boven 

vermelde opleidingen. 

o We vinden het erg leuk als we jou ook wat beter leren kennen, dus vertel ons zeker wat over jezelf 

en waarom je deelneemt, je fashion ervaring, je dromen, je ambities, etc. 

o Een digitale voorstelling van je concept (moodboard, sketches, ontwerpen/designs) voor een 

mannen en/of vrouwencollectie en het verhaal over je collectie. Pluspunten zijn originaliteit, 

innovatie en duurzaamheid. Of je een upcycling collectie, originele T-shirts of sweaters, een denim 

collectie ontwerpt of voor regenjassen kiest: overtuig de jury van je talent en je visie! Vergeet ook 

zeker niet dat het de bedoeling is om uiteindelijk een verkoopbare collectie te maken. Probeer dus 

een realiseerbaar concept te maken dat past binnen de prijsklasse van de producten in de ZEB-

winkels.  

o Hoe je alles deelt met ons, dat maakt niet uit. Maak je liever een video over jezelf of deel je liever 

een schriftelijk verhaal, verras ons en wees origineel! Grote bestanden stuur je door via WeTransfer. 

Je deelname is enkel geldig als we bovenstaande tijdig en volledig ontvangen op het e-mailadres 

youngdesigners@zeb.be  

 Je garandeert dat alles wat je indient en meedeelt uitsluitend het resultaat is van je persoonlijke creatie en 
de vrucht van je eigen arbeid, en niet onderhevig is aan of inbreuk maakt op enige rechten van derden –je 
aanvaardt dus dat je WAMO BV en de met haar verbonden ondernemingen zal vrijwaren voor alle mogelijke 
negatieve gevolgen indien zou blijken dat de ingediende creaties inbreuk maken op de rechten van derden. 

 Je gaat uitdrukkelijk akkoord om het oordeel van de jury te aanvaarden en je te onthouden van enige 
negatieve commentaar op welke media dan ook over de jury, de wedstrijd en/of de winkelketen ZEB in het 
algemeen. 

 Je bent bereid om je inzending ook mondeling te verdedigen als je daartoe wordt uitgenodigd door de jury 
(zie verder). 

 Je gaat uitdrukkelijk akkoord dat – als je wint – al jouw rechten (inbegrepen intellectuele eigendomsrechten, 
waaronder auteursrechten en modellenrechten) op i) alle creaties (waaronder tekeningen, schetsen, 
moodboards, ontwerpen, designs, het verhaal, het concept etc.) die je hebt ingediend en/of nadien zal 
bijbrengen bij de ontwikkeling van de collectie, ii) de uiteindelijke collectie die zal worden gemaakt, en op 
alles wat daarbij hoort (waaronder foto’s, marketingmateriaal, logo’s) integraal worden overgedragen aan 
WAMO BV. Alle door jou gemaakte “werken” worden beschouwd als “werken” die jij “ter uitvoering van een 
bestelling” van WAMO BV hebt gerealiseerd (in de zin van artikel XI.167,§3 van het Wetboek Economisch 
Recht). Die overdracht geldt voor alle landen van de wereld, voor de volledige duur van de bescherming van 
de werken door enig intellectueel eigendomsrecht en voor alle mogelijke exploitatievormen. De overdracht 
houdt dus bv. ook in dat WAMO BV al jouw creaties mag aanpassen om er uiteindelijk een verkoopbare 
kledingcollectie van te maken. De vergoeding voor deze overdracht is enerzijds de geldsom die we jou 
betalen als deel van de prijs en anderzijds alle andere voordelen die je als winnaar van de wedstrijd zal 
genieten (zie verder). 

 Je gaat uitdrukkelijk akkoord om – als je wint – afstand te doen van je morele rechten op jouw hierboven 
bedoelde “werken” voor zoveel als toegelaten door de wet (en je bevestigt in elk geval dat ZEB de collectie 
mag produceren en verkopen met vermelding van jouw naam). 

 Je gaat uitdrukkelijk akkoord om – als je wint – enkel met ZEB samen te werken voor deze collectie en met 
niemand anders (ZEB krijgt de volledige exclusiviteit voor deze collectie). 

 Je gaat uitdrukkelijk akkoord om – als je wint – actief mee te werken aan elke promotiecampagne die WAMO 
BV (of de met haar verbonden ondernemingen) organiseert met betrekking tot de wedstrijd en de collectie 
en/of de winkelketen ZEB in het algemeen. Dit houdt onder andere in dat je zal meewerken aan interviews, 
fotoshoots, video-opnames en (pers)artikelen en dat je dus aanvaardt dat WAMO BV (of de met haar 
verbonden ondernemingen) jouw creaties in het kader van deze wedstrijd en jouw afbeelding, naam en stem 
(of andere aspecten van jouw persoonlijkheid/persoonsgegevens) mag gebruiken voor promotionele en 

http://www.wetransfer.com/
mailto:youngdesigners@zeb.be
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informatieve doeleinden (bv. in communicaties naar klanten, op de website, op sociale media, in de winkels, 
in newsletters, in persartikels, op affiches, in reclamemateriaal, op de collectie, etc.) en dat tot twee jaar 
nadat de winnaars bekend zijn gemaakt. Het houdt ook in dat je aanvaardt dat jouw naam als winnaar zal 
worden vermeld in het persbericht dat WAMO BV naar de nationale pers zal sturen en om aanwezig te zijn 
op en deel te nemen aan het persevenement dat WAMO BV zal organiseren naar aanleiding van de wedstrijd 
en de winnaars. Onze tegenprestatie/vergoeding voor al het bovenstaande is de visibiliteit die we jou als 
winnaar zullen geven op de markt – je aanvaardt dat we jou geen enkele andere of bijkomende vergoeding 
(van welke aard dan ook) verschuldigd zijn. 

 Je gaat uitdrukkelijk akkoord om – als je wint – actief mee te werken aan de totstandkoming van de collectie. 
Dat houdt dus onder andere in dat je zal actief deelnemen en input geven in besprekingen met alle ZEB-
medewerkers, leveranciers en/of fabrikanten. Jij hebt hierbij inspraak maar aanvaardt dat alle finale 
beslissingen door de ZEB-medewerkers worden genomen. Onze tegenprestatie/vergoeding daarvoor is de 
visibiliteit die we jou als winnaar zullen geven op de markt – je aanvaardt dat we jou geen enkele andere of 
bijkomende vergoeding (van welke aard dan ook) verschuldigd zijn. Als je toch niet zou meewerken (wat we 
heel jammer zouden vinden) bevestig je uitdrukkelijk dat ZEB de collectie dan volledig zelf mag maken en 
verkopen. 

 
Jury  
 
De jury bestaat uit personen die werkzaam zijn bij WAMO BV en uit personen uit de stylingwereld (ervaren 
professionals of personen die werkzaam zijn in een onderwijsinstelling waar mode gedoceerd wordt).  
 
Het team van professionele juryleden zal alle correct ingediende inzendingen objectief bekijken en evalueren en 
daaruit een shortlist opmaken van weerhouden kandidaten. De weerhouden kandidaten zullen in november 2021 
uitgenodigd worden door de jury om extra toelichting te geven bij hun inzending tijdens een interview.  
 
Vervolgens zal de jury de vijf winnaars kiezen, die persoonlijk gecontacteerd worden in november 2021. Als een 
deelnemer niet binnen zeven dagen reageert op de melding dat hij/zij gewonnen heeft, wordt een nieuwe winnaar 
bepaald. 
 
Bij de beoordeling houdt de jury onder andere rekening met de volgende criteria: 
 

- Originaliteit van het concept/verhaal; 
- Innoverend karakter van het concept/verhaal; 
- Duurzaamheid – maatschappelijk verantwoord karakter van de collectie; 
- Realiseerbaarheid van de collectie (ze moet effectief kunnen worden gemaakt); 
- Betaalbaarheid van de collectie voor de gemiddelde consument die aankopen doet in de ZEB-winkels (de 

collectie moet kunnen worden verkocht aan het grote publiek aan de prijzen waaraan de andere 
kledingstukken te koop worden aangeboden in de ZEB-winkels); 

De beslissingen genomen door de jury zijn absoluut discretionair, definitief, onherroepelijk en kunnen op geen enkele 
manier vatbaar zijn voor beroep of betwisting. 
 
Prijs  
 
De vijf winnaars mogen ieder rekenen op een campagne waarbij ZEB hun werk en talent letterlijk op de kaart zet: 
 

 Jouw eigen Limited Edition capsule collectie met jouw naam & logo erop die vanaf herfst-winter 2022 
exclusief te koop zal zijn in 10 ZEB-pilot stores én op ZEB.be. De collectie bestaat uit minimum 5 verschillende 
kledingstukken op een exclusieve oplage van 100 exemplaren per kledingstuk.  
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 Je neemt deel aan een exclusief mentorprogramma gedurende zes maanden door ZEB-professionals uit 
verschillende departementen (ontwikkeling, productie en distributie, visualisatie en communicatie) en 
doorloopt het hele creatie- en productieproces van A tot Z. Je bevindt je middenin alles wat zich normaal 
behind the scenes afspeelt: uittekenen stuks, keuze van de stoffen, samples, fittings, concept fotoshoot, 
keuze modellen, marketing, perslancering, presentatie van de collectie in de winkels, POS materiaal, … - je 
hebt over alles inspraak maar elke finale beslissing wordt door de ZEB-professionals genomen en moet je 
ook aanvaarden. 

 Je ontvangt een geldsom van € 3.000 ter vergoeding van de overdracht van jouw intellectuele rechten op 
jouw creaties  

 Er komt een professionele fotoshoot voor de collectie, met een fotograaf en modellen (jij hebt inspraak bij 
de keuze van de fotograaf en de modellen maar de finale beslissing ligt bij de ZEB-professionals)  

 Er komt een persbericht naar de nationale pers over de wedstrijd met vermelding van de namen van de 
winnaars. 

 Er komt een communicatiecampagne waarin je als modeontwerper gepromoot wordt naar ZEB-klanten en 
de pers. 

 Er komt een persevent om jouw collectie voor te stellen aan modejournalisten en influencers. 
 De winnaars mogen het officiële logo "Young Designer x ZEB 2022" gebruiken in al hun persoonlijke 

communicatie. 
 
Deze prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
 
Persoonsgegevens 
 
De organisatie en afhandeling van de wedstrijd houdt noodzakelijk in dat persoonsgegevens zullen worden verwerkt. 
Jouw privacy is belangrijk voor ons en daarom verwerken we alle persoonsgegevens die wij van je verkrijgen alleen op 
een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”). 
 
De verantwoordelijke voor deze verwerking is WAMO BV met maatschappelijke zetel aan de Brusselsesteenweg 185 
te 1785 Merchtem en met ondernemingsnummer BE 0448 458 813. 
 
De persoonsgegevens die alle deelnemers in het kader van deze wedstrijd zullen meedelen (bv. naam, adres en 
afbeelding), zullen verwerkt worden voor het goede verloop van de wedstrijd. De persoonsgegevens van de winnaars 
zullen nog verder worden verwerkt, in overeenstemming met de bepalingen van het reglement (zie hierboven). Al 
deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die je als deelnemer/winnaar met 
WAMO BV sluit. 
 
Alle informatie (inbegrepen de persoonsgegevens) over de deelnemers die niet hebben gewonnen zal strikt 
vertrouwelijk worden behandeld en zal niet worden doorgestuurd naar onbevoegde personen en zal niet voor enig 
ander doeleinde worden verwerkt.  
 
De persoonsgegevens van alle deelnemers zullen worden overgemaakt aan de jury. De persoonsgegevens van de 
winnaars zullen bijkomend worden overgemaakt aan journalisten, media en het grote publiek, conform de bepalingen 
van het reglement (zie hierboven). 
 
De persoonsgegevens van de deelnemers die niet hebben gewonnen, zullen tot maximaal 6 maanden na het einde 
van de wedstrijd worden bewaard. De persoonsgegevens van de winnaars zullen tot maximaal 30 maanden na de 
bekendmaking van de winnaars worden bewaard. 
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Alle deelnemers hebben recht op inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de 
hen betreffende verwerking, hebben recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en hebben recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Zij hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. 
De deelnemers moeten de persoonsgegevens verstrekken als noodzakelijke voorwaarde om te kunnen deelnemen 
aan de wedstrijd (dus om een overeenkomst te sluiten met WAMO BV); de deelnemers zijn verplicht om die gegevens 
te verstrekken en als de gegevens niet worden verstrekt, kunnen ze niet deelnemen aan de wedstrijd. 
 
Algemeen 
Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld, mag WAMO BV de nodige maatregelen nemen om de wedstrijd goed 
te laten verlopen. 
 
Op de wedstrijd is de Belgische wetgeving van toepassing, met uitsluiting van de principes van het internationaal 
privaatrecht. Bij enig geschil zullen enkel de Hoven en Rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn, onverminderd het 
recht voor de consument om de zaak voor de rechter van zijn woonplaats te brengen  
 
WAMO BV behoudt zich het recht voor om de wedstrijd ten allen tijde te annuleren, uit te stellen of in te korten. 
WAMO BV sluit iedere aansprakelijkheid voor elke mogelijke schade die de deelnemer daardoor zou ondervinden, uit. 
Een annulering kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van technische problemen (bijvoorbeeld malware, manipulatie, enige 
vorm van hard- of softwareproblemen) of juridische problemen waardoor het onmogelijk wordt om de wedstrijd door 
te laten gaan. Als een deelnemer de oorzaak van het probleem is, kan WAMO BV aanspraak maken op een 
schadevergoeding.  
 
De ongeldigheid, nietigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling van dit 
reglement laat de geldigheid van de overige bepalingen of gedeelten van bepalingen onverlet. Dit geldt ook wanneer 
een bepaling voor niet geschreven wordt gehouden. De bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zijn, 
blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. Voor het niet toegelaten gedeelte, worden WAMO 
BV en de deelnemer/winnaar geacht akkoord te zijn gegaan met een bepaling die wel geldig is en zo dicht mogelijk de 
werkelijke bedoeling van de partijen benadert.  
 
Dit wedstrijdreglement wordt gepubliceerd op de website van ZEB. WAMO behoudt zich het recht voor om het 
wedstrijdreglement ten allen tijde te wijzigen. De gewijzigde versie zal eveneens worden bekendgemaakt op de 
website van ZEB.  
 
 
 
 
 
 
 


