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ReMix



NEEM DEEL AAN DE  
COLOR ZOOM CHALLENGE

De Color Zoom Challenge is jouw platform, om iedereen jouw 

creativiteit en passie te tonen. Maak indruk op de branche met jouw talent 

en benut de kans om in de schijnwerpers te staan en de roem 

te krijgen die je verdient. 

Bezoek onze social media kanalen en kijk 

wat wij voor jou in petto hebben. 

#TAKETHECHALLENGE 
#GOLDWELL 

#COLORZOOM

www.facebook.com/GoldwellColorZoom 
www.instagram.com/GoldwellColorZoom 

www.twitter.com/Goldwell

JOUW 
CREATIVITEIT 

TELT
––



“ONTSNAP
AAN DE REALITEIT

EN WORD ECHT
CREATIEF.”

MAKSIM SOTNIKOV
GLOBAL WINNER 

NEW TALENT CATEGORY 2017
RUSLAND

---

JE STAAT IN DE SCHIJNWERPERS. JIJ BENT DE STER.

De Color Zoom Challenge is de ervaring van je leven.  

Je kunt alleen maar winnen.   
 

Neem deel aan één van de meest gerenommeerde live 

wedstrijden van de branche en val op.

Benut Goldwells nieuwste Hair Fashion Collection REMIX 

als inspiratie en interpreteer deze in je eigen stijl en look. 

Verras iedereen met jouw creativiteit en jouw vakkundigheid. 
Pak de kans om naam te maken. 

De Color Zoom Challenge is jouw kans op nationale en internationale  
erkenning, persoonlijke groei en een onvergetelijke ervaring.  

TAKE THE CHALLENGE. 

COLOR ZOOM  
CHALLENGE ’19

––

GEEF JEZELF  
EN JE CARRIèRE  

EEN KICK



NATIONALE WINNAARS – 
NATIONALE PERSPECTIEVEN 

» Profileer je en til je carrière naar een hoger plan

» Laat je promoten door de pers en social media 

en laat hen jouw creativiteit vieren 

» De Gold Award Winners vertegenwoordigen 

hun land in de live finale tijdens het 

Global Zoom Event 

INTERNATIONALE WINNAARS – 
INTERNATIONALE ROEM 

» Geniet van de roem als internationale topstylist 

en geef je carrière en je imago een boost 

» Krijg publiciteit in de nationale en internationale 

pers en in een social media campagne

» Maak deel uit van het Color Zoom Creative Team 

en creëer de volgende Goldwell Collection

JIJ BENT AL  
EEN WINNAAR  

ALS JE ALLEEN AL  
DEELNEEMT

Als deelnemer aan de Color Zoom Challenge 

heb je al wat gewonnen:  

 

je hebt de uitdaging aangenomen. Je hebt jezelf 

uitgedaagd de REMIX Collection te interpreteren 

en jouw creatieve ideeën tot leven gebracht. 

Je bent de strijd aangegaan met andere stylisten 

uit jouw categorie en uit jouw land – tijd voor 
nationale roem en erkenning. 

Elk land maakt per categorie 

drie nationale winnaars bekend: 

goud, zilver en brons. 
 

Alle nationale goud-winnaars kwalificeren zich 

automatisch voor de finale. Dit betekent dat je als 

nationale winnaar deelneemt aan de Live-Competition 
tijdens het Global Zoom Event en de strijd aangaat 

met de beste haarstylisten ter wereld. 

EEN PRESTATIE DIE JOUW CARRIÈRE 
EEN BOOST GEEFT. 



VOOR EEN SUCCESVOLLE 
DEELNAME AAN DE 

COLOR ZOOM CHALLENGE

JOUW 
CHECKLIST

––

VOLg De STaPPen.
VeRhOOg Je KanS OM in De 
SChiJnWeRPeRS Te STaan.

LAAT JE INSPIREREN DOOR 
DE ACTUELE COLLECTIE EN CREËER 
JE EIGEN STIJL

KEN DE BEOORDELINGSCRITERIA

LEES DE REGELS

STUUR JE FOTO EN DOCUMENTEN OP

HOUD DE EINDDATUM IN DE GATEN



LAAT JE INSPIREREN  
DOOR DE  

REMIX COLLECTION
––

REMIX JOUW REALITEIT  
EN LAAT JOUW INTERPRETATIE  

VAN DE COLLECTIE ZIEN

BeVRiJD JeZeLF. 
ONTSNAP UIT JE REALITEIT EN HEB PLEZIER.

MIX POP MET PUNK.
SCHUD HET DOOR ELKAAR.   

DURF. BOTS. ReBeLLeeR. 
HAAR IS JOUW VORM VAN EXPRESSIE.

GA VOOR GEDURFDE KLEUREN, SCHERPE CONTOUREN EN STERKE CONTRASTEN.

ZeT De TOeKOMST naaR Je hanD –
heT iS TiJD VOOR een ReMix Van Je ReaLiTeiT.   

#ReMixReaLiTy

 
JOUW  

CATEGORIE
––

gLOBaL CReaTiVe aRTiST
Stylisten die meer dan vijf jaar  

beroepservaring hebben* op de dag 

van deelname.

 

 

*Na het behalen van een kappersdiploma.

MaKSiM SOTniKOV new talent category

DyLan TUng creative category

MiO SOTa partner category



-- 1 --
Voor je kleurcreatie mag je alleen Goldwell Topchic, Colorance,  

Nectaya, @Pure Pigments en/of Elumen gebruiken.  

Je mag ontkleuren en blonderen met Goldwell Topchic  

HiBlondes Control, SilkLift en Oxycur Platin. 

-- 2 --
De focus moet liggen op haarstijl en kleur, deze moeten  

op de foto duidelijk herkenbaar zijn. 

-- 3 --
Je mag geen haarverlengingen, pruiken en/of kunsthaar gebruiken. 

-- 4 --
Maak geen foto van het totale lichaam, maar een beelduitsnede  

tot maximaal borsthoogte. 

-- 5 --
Zwart/wit-foto’s en polaroids zijn niet toegestaan.

-- 6 --
Je wordt beoordeeld op je ingezonden foto.

-- 7 --
Als je je foto wilt retoucheren, houd dan rekening met het volgende: 

het retoucheren van kleine schoonheidsfoutjes van haar en huid zijn 

gangbare correcties die zijn toegestaan. Overmatig retoucheren van huid  

en/of haar wordt door de jury geregistreerd en meegenomen in je score. 

Vergeet niet dat je live creatie moet overeenkomen met de foto.  

Extreem gephotoshopte foto’s zijn moeilijk live opnieuw te creëren.  

Dit zie je terug in je beoordeling.  

-- 8 --
Per kapsalon mogen meerdere medewerkers deelnemen.  

Per deelnemer is slechts één inzending (één foto) toegestaan. 

-- 9 --
Zowel mannelijke als vrouwelijke modellen zijn toegestaan.  

Minimum leeftijd: 18 jaar. 

-- 10 --
Bij de internationale live wedstrijd moet je de look van je ingezonden foto 

opnieuw creëren op je model, dus inclusief kleuren, knippen en stylen. 

DE  
REGELS

DE BEOORDELINGS- 
CRITERIA

40% SCORe VOOR TRenD inTeRPReTaTie
Weet je hoe je een modetrend moet vertalen naar een haarstijl? Laat je creativiteit zien  

en creëer je eigen REMIX stijl zonder de collectie te kopiëren. Maak je vertrouwd met de  

actuele REMIX Collection, ken de achtergrond van de trend en interpreteer het in JOUW 

eigen stijl. Een stijl die de trend representeert EN jouw persoonlijkheid laat zien.  
Wees creatief, wees origineel en zet jouw handtekening op de trend.  REMIX

40% SCORe VOOR TeChniSChe UiTVOeRing
Elke Color Zoom Collection komt met een Color, Cut en Styling concept dat gerelateerd 

is aan de modetrend. Gebruik de technieken op een innovatieve en individuele manier. 
Je perfecte technische uitvoering is een look waarbij kleur, coupe en styling optimaal 

met elkaar in balans zijn. 

20% SCORe VOOR De TOTaLe LOOK
Je hebt de trend geïnterpreteerd en de technieken van de collectie gebruikt. Nu komt  

het aan op de totale look – de complete uitstraling van haar, make-up en kleding,  
en ook de professionaliteit en esthetiek van het model en de fotografie. 

Houd rekening met deze beoordelingscriteria en maximaliseer JOUW SCORE. 



RAAK VERTROUWD MET DE ACTUELE TREND

INTERPRETEER DE ACTUELE TREND 

KIES EEN MODEL EN CREËER JOUW INTERPRETATIE

ZET JE CREATIE IN DE SCHIJNWERPERS TIJDENS DE FOTOSHOOT 

VUL HET AANMELDINGSFORMULIER VOLLEDIG EN 
GOED LEESBAAR IN EN STUUR HET TERUG

UITERSTE ONTVANGSTDATUM VAN AL HET MATERIAAL:  
31 Mei 2019

BEKENDMAKING VAN DE NATIONALE WINNAARS: 
JULi 2019

LIVE COMPETITIE TIJDENS HET GLOBAL ZOOM EVENT IN WENEN: 
29 SePTeMBeR 2019

DE  
TIJDLIJN

––

DE COUNTDOWN  
VOOR JOUW CREATIVITEIT

DIT ZEND 
JE IN

-- 1 --
Maximaal één beautyfoto per deelnemer.  
Formaat: A4 (210 x 297 mm) Geen polaroid.  

-- 2 --
Het volledig ingevulde, goed leesbare en ondertekende 

deelnameformulier met de volgende informatie: 

1. categorie waarin je deelneemt, 2. kleurhoogte van de 

oorspronkelijke haarkleur van je model, 3. een gedetailleerde 

beschrijving van de kleurtechniek, de plaatsing van de kleur 

en de Goldwell producten die je hebt gebruikt. 



5 TIPS VOOR  
SUCCES IN DE  
COLOR ZOOM  
CHALLENGE

“KOPIEER NIET,  
MAAK EEN REMIX. VIND  

DE KLASSIEKERS OPNIEUW  
UIT EN HEB PLEZIER.”

INTERPRETEER  
CREËER  
BELEEF
––

WAARDEVOLLE TIPS VAN DE 
COLOR ZOOM CHALLENGE ’17 WINNAARS

“LAAT JOUW CREATIVITEIT  
EN PROFESSIONELE  

SKILLS ZIEN – MAAK INDRUK  
OP DE JURy MET JOUW  

KNIP-, KLEUR-, EN 
STyLINGEXPERTISE.”

“TIJD IS KOSTBAAR. TIJDENS  
DE LIVE WEDSTRIJD  

HEB JE MAAR DRIE UUR OM  
JE LOOK TE CREËREN.  

WEES ER ZEKER VAN DAT JE  
DIT ZULT HALEN.”

“HOUD IN GEDACHTEN:  
ALS NATIONALE WINNAAR  

MOET JE PRECIES DEZELFDE LOOK 
CREËREN ALS JE INGEZONDEN 

FOTO. GA JE INGEZONDEN FOTO 
DAAROM NIET OVERMATIG 

PHOTOSHOPPEN.”

“EEN GEWELDIGE, COMPLETE  
LOOK IS DE COMBINATIE  

VAN ALLES: HAAR, MAKE-UP,  
FASHION, STyLING – MAAR OOK  

HET JUISTE MODEL. ZORG  
ERVOOR DAT JOUW KEUZE  

PERFECT BIJ JOUW CREATIE PAST.”



De deelnemer garandeert dat er op het ingezonden materiaal geen rechten van derden gelden.  
De deelnemer bevestigt dat zijn/haar ondertekening van dit akkoord over het overdragen van de 
exploitatierechten niet wordt gehinderd door rechten in andere contracten met derden of andere 
verplichtingen en rechten van derden. De deelnemer vrijwaart Kao Germany GmbH en de aangesloten 
Kao Group ondernemingen als claims betreffende het ingediende materiaal worden ingediend  
tegen Kao Germany GmbH en/of aangesloten Kao Group ondernemingen.

Met het inzenden van het wedstrijdformulier verklaart de deelnemer dat hij/zij de bepalingen en 
voorwaarden van deelname aan deze wedstrijd volledig heeft gelezen en begrepen en dat hij/zij 
hiermee uitdrukkelijk en onherroepelijk akkoord is. De bepalingen en voorwaarden van deelname 
kunnen verder geconcretiseerd worden door aanvullende bepalingen en voorwaarden voor de 
nationale en internationale events en ook regels en beoordelingscriteria voor de Color Zoom 
Challenge.

Voorwaarde voor deelname is een minimum leeftijd van 18 jaar op de dag van deelname. 

Medewerkers van Goldwell en de Kao Germany GmbH (en de betreffende lokale organisaties) zijn 
uitgesloten van deelname. Ingezonden foto’s en wedstrijdformulieren kunnen niet worden terug-
gestuurd. 

Beoordeling van de inzendingen wordt alleen verricht op basis van de criteria zoals deze zijn genoemd 
bij de regels, de beoordelingscriteria en de bepalingen en voorwaarden voor deelname aan de Color 
Zoom Challenge. 

Om deel te nemen aan de Color Zoom Challenge moet je een volledig gekwalificeerde kapper zijn. Dit 
betekent dat je een kappersopleiding moet hebben voltooid die aantoont dat je beschikt over de juiste 
competenties voor het beroep van kapper. De deelnemende salon moet actief zijn op het moment van 
inzending.  

Internationale winnaars van de Color Zoom Challenge zijn niet toegestaan om het daaropvolgende jaar 
weer deel te nemen aan de wedstrijd. Na twee jaar mogen zij zich weer inschrijven. 

Met de inschrijving voor deelname verklaart de deelnemer dat hij/zij ermee akkoord gaat dat de 
persoon lijke gegevens, die hij/zij hierbij heeft vermeld bij de inschrijving, worden opgeslagen en elek-
tronisch verwerkt door Kao Germany en hiermee verbonden Kao Group ondernemingen en agent-
schappen binnen het kader van de Color Zoom Challenge. Verder bevestigt de deelnemer met zijn/ 
haar handtekening dat het model toestemming geeft voor het verwerken van de foto.

Met de aanmelding voor en deelname aan de Color Zoom Challenge draagt de deelnemer tegelijk alle 
exploitatierechten van de ingezonden foto en het beeldmateriaal dat tijdens een fotoshoot in het kader 
van de Color Zoom Challenge is gemaakt over aan Kao Germany GmbH en de hieraan verbonden Kao 
Group ondernemingen. De exploitatierechten zijn onbeperkt wat betreft tijd, plek en soort gebruik, 
inclusief maar niet beperkt tot internet/social media en print. De Kao Group wordt exclusieve eigenaar 
van deze rechten en kan deze overdragen aan elke andere derde partij, inclusief maar niet beperkt  
tot Kao Group ondernemingen. De deelnemer verklaart hierbij dat al het voor deelname aan de Color 
Zoom Challenge ingediende materiaal, inclusief en in het bijzonder foto’s, niet wordt gebruikt, 
gepubliceerd en/of vrijgegeven voor andere wedstrijden of enig ander doel en niet ter beschikking 
wordt gesteld aan derden voor het gebruik of publicatie van welke aard dan ook. Het copyright van 
hiervoor genoemd materiaal ligt uitsluitend bij Kao Group. Deelnemers mogen hun ingezonden foto 
gebruiken voor communicatie op social media na de bekendmaking van de nationale genomineerden  
in hun land, maar niet op een eerder tijdstip.

BEPALINGEN  
EN VOORWAARDEN

––

VOOR DEELNAME AAN DE  
COLOR ZOOM CHALLENGE ’19

UITERSTE ONTVANGSTDATUM IS 31 MEI 2019.  
INZENDINGEN DIE LATER BINNENKOMEN, ZIJN  

UITGESLOTEN VAN DEELNAME. HOUD ZELF REKENING  
MET EVENTUELE VERTRAGING BIJ DE POST.

BESCHRIJF IN DETAIL JE KLEURTECHNIEK,  
PLAATSING EN GOLDWELL PRODUCTEN 

DIE JE HEBT GEBRUIKT:

Foto (A4). 

Niet vouwen, buigen of vastplakken.

BaSiS KleUrHoogte



Met mijn handtekening verklaar ik hierbij dat ik de bepalingen en 

voorwaarden voor deelname, zoals aangegeven in deze briefing kit 

en op www.goldwell.com/colorzoom 

voor mijn deelnemende land, heb gelezen en begrepen, 

en dat ik hiermee akkoord ga. 

DEELNAMEFORMULIER
VOOR DE COLOR ZOOM CHALLENGE ’19

KIES JE CATEGORIE:

V M

Vul hier het adres van je salon in en stuur ons dit formulier samen met je beautyfoto.
Vouw je foto niet.

Handtekening Model Handtekening Artist

Global Creative Artist Goldwell klantnummer

Voor- en achternaam deelnemende stylist 

E-mail adres deelnemende stylist

Leeftijd

Naam salon Land

E-mail adres salon Postcode, plaats

Straat, huisnummer

Volledige naam model

Telefoonnummer



BESCHRIJF IN DETAIL JE KLEURTECHNIEK,  
PLAATSING EN GOLDWELL PRODUCTEN 

DIE JE HEBT GEBRUIKT:

Foto (A4). 

Niet vouwen, buigen of vastplakken.

BaSiS KleUrHoogte



GOLDWELL COLOR ZOOM CHALLENGE 2019 –
NATIONALE WEDSTRIJD 

Officiële regels voor deelname aan de nationale wedstrijd van de Goldwell Color Zoom Challenge  

1. Sponsor en organisator

De sponsor van de Color Zoom Challenge is Kao Germany GmbH, Pfungstädter Straße 98-100, 64297 Darmstadt, Duitsland.

De organisator van de nationale wedstrijd voor de nationale winnaar van de Color Zoom Challenge is gevestigd aan de 
Nassaustraat 21, 2000 Antwerpen.

2. Deelnamegerechtigd 

Alleen personen met woonplaats in België en het Groothertogdom Luxemburg die bij deelname ten minste 18 jaar zijn en 
voldoen aan de deelnamevoorwaarden in de volgende categorie (steeds „categorie“ genoemd) mogen deelnemen aan de 
Goldwell Color Zoom Challenge 2019 („wedstrijd“):   

GLOBAL CREATIVE ARTIST: alle Goldwell-stylisten met meer dan vijf jaar ervaring op de dag van deelname (na het behalen  
van een kappersdiploma). 

Om de kleurcreaties te vervaardigen, mag in de betreffende categorie het gehele Goldwell-assortiment worden gebruikt. 
Andere producten dan die van Goldwell mogen niet worden gebruikt.

Personeel en medewerkers van een concernmaatschappij van Kao, gelieerde aanverwante ondernemingen evenals medewer-
kers van samenwerkingspartners kunnen niet deelnemen. Alleen individuele personen kunnen deelnemen, dus geen teams, 
ondernemingen of groepen. De organisator behoudt zich het recht voor elke inzending bij een gegronde verdenking van 
overtreding van bovenstaande regels te diskwalificeren. De geldende wetgeving en verordeningen zijn van toepassing. 

3. Start-/einddatum 

De inschrijvingstermijn voor deelname en het toesturen van de inzendingen begint op 1-1-2019, UITERSTE ONTVANGST-
DATUM IS 31 MEI 2019.

4. Deelnameprocedure 

Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten ingeschreven deelnemers: 

(i) geïnspireerd zijn door de REMIX-trend; 

(ii) een eigen REMIX-interpretatie en een eigen kleurtechniek ontwikkelen; 

(iii) een geschikt model – zoals onderstaand beschreven („model“) – en een geschikte stijl vinden; en 

(iv) een foto van het kapsel van het model („foto“) maken, waarop de REMIX-trend wordt gereflecteerd, maar niet de  Goldwell 
Color Zoom Collection 2019 wordt gekopieerd.

 De ingezonden foto moet voldoen aan de volgende voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd („wedstrijdvoorwaarden“):

	 •	 	De	kleurcreaties	mogen	alleen	ontwikkeld	worden	met	de	Goldwell-producten	zoals	Topchic,	Colorance,	 
@Pure Pigments, resp. Elumen en Nectaya. 

	 •	 	In	alle	categorieën	kunnen	haren	lichter	van	kleur	gemaakt	en	gebleekt	worden	met	Goldwell-producten	zoals		 
Topchic HiBlondes Control, SilkLift en Oxycur Platin. 

	 •	 Extensies,	haarstukjes	en	pruiken	zijn	niet	toegestaan.	

	 •	 Het	kapsel	en	de	kleur	moeten	centraal	staan	en	makkelijk	te	zien	zijn	op	de	foto.	Full	body	shots	zijn	niet	toegestaan. 
  De modellen mogen hoogstens tot aan de borst worden gefotografeerd.   

	 •	 Mannelijke	en	vrouwelijke	modellen	moeten	ten	minste	18	jaar	oud	zijn	en	meerderjarig	in	hun	eigen	land.	

	 •	 Geen	zwart-witfoto‘s.	Geen	polaroids.	

Om aan de Color Zoom Challenge te kunnen deelnemen, heeft u alle deelnamepapieren en het inschrijfformulier nodig.  
Die kunt u via Kao of uw sales consultant krijgen of van de website www.goldwell.com/colorzoom downloaden. 

Vul het inschrijfformulier in (inclusief naam, postadres, telefoonnummer, geboortedatum (met leeftijd) en naam/adres/telefoon - 
nummer van de salon), onderteken het en stuur het inschrijfformulier in een envelop naar Kao Belgium N.V. / Academy 
 Antwerpen, Nassaustraat 21, B-2000 Antwerpen, België.

Vermeld de volgende informatie: (i) categorie waarvoor de foto ingezonden wordt; (ii) basiskleur van het model; (iii) een 
uitvoerige beschrijving van de kleurmethode, het aanbrengen van de kleur en de gebruikte Goldwell-producten; en (iv) stuur 
maximaal	één	foto	van	het	model	mee	in	het	internationale	persformaat	(A4	=	210	x	297	mm).	DE	FOTO	NIET	VOUWEN!

Elke deelnemer kan ongeacht de deelnamemethode of categorie slechts één (1) inzending insturen. Daarbij kunnen wel meer 
medewerkers van dezelfde salon deelnemen aan de wedstrijd, met dien verstande echter dat er slechts één kleurmethode en 
één	inzending	per	persoon	toegestaan	is.	Alle	deelnamepapieren	en	foto‘s	worden	hierna	tezamen	als	„inzendingen“	of	afzon-
derlijk als „inzending“ aangeduid. Alle inzendingen moeten voldoen aan bovenstaande wedstrijdvoorwaarden en onder- 
staande wedstrijdbeperkingen. De sponsor en de organisator bevestigen de ontvangst van de inzendingen niet. De inzen-
dingen worden ook na afloop van de wedstrijd of bij diskwalificatie van de inzending niet teruggestuurd. De sponsor en de 

organisator zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de inzendingen. De sponsor en de organisator zijn verder 
niet aansprakelijk voor problemen vanwege mechanische, menselijke of elektronische gebreken. Alleen volledig ingevulde 
inschrijfformulieren geven recht op deelname.
De sponsor en de organisator behouden zich het recht voor om de wedstrijd te staken of te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer er 
niet voldoende inzendingen ingestuurd worden, die voldoen aan de wedstrijdrichtlijnen en de wedstrijdbeperkingen. 

5. Beperkingen aan de inhoud van de inzendingen (wedstrijdbeperkingen): 

Elke deelnemer bevestigt door het insturen van het inschrijfformulier en de deelnamepapieren dat zijn inzending voldoet aan 
de hieronder gedefinieerde beperkingen aan de inhoud van de inzending (hierna tezamen „inhoud van de inzendingen“) en 
dat hij de deelnamevoorwaarden accepteert. 

De sponsor of de organisator kan elke inzending en elke deelnemer uitsluiten van de wedstrijd, wanneer hij na een zorgvuldige 
beoordeling vaststelt dat de inzending van de deelnemer niet voldoet aan de volgende wedstrijdbeperkingen: 

	 •	 De	inzending	mag	geen	materiaal	bevatten	waardoor	rechten	van	derden	geschonden	worden,	met	name	auteurs-	en	 
  gebruiksrechten, merken, privacyrechten en persoonlijkheidsrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.

	 •	 De	inzending	mag	geen	afbreuk	doen	aan	het	aanzien	van	de	sponsor,	de	organisator	of	van	enige	persoon	die	in	ver- 
  band staat met de reclame voor of de leiding bij deze wedstrijd evenmin als aan het aanzien van concurrenten van de  
  sponsor of de organisator. 

	 •	 De	inzending	mag	geen	merk-,	product-	of	handelsnamen	bevatten	met	uitzondering	van	de	hieronder	gedefinieerde	 
  merken en kentekens van de sponsor, waarvoor de deelnemer een licentie verkrijgt die beperkt is tot uitsluitend het  
  vervaardigen en insturen van de inzending voor deze wedstrijd. 

	 •	 De	inzending	mag	geen	ongepaste,	respectloze,	obscene	of	anderszins	met	de	goede	zeden	onverenigbare	materialen	 
  bevatten.

	 •	 De	inzending	mag	geen	materialen	bevatten	die	in	strijd	zijn	met	geldende	wetgeving	en	verordeningen.	

Deelnemers die de onderhavige officiële regels overtreden of proberen de wedstrijd te verstoren, worden gediskwalificeerd. 
De beslissingen van de sponsor of de organisator in het kader van de wedstrijd, met name met betrekking tot de interpretatie 
en toepassing van de onderhavige officiële regels, zijn definitief en bindend.  

6. Instaan voor rechten

Elke deelnemer garandeert door zijn inschrijving dat: 

(a) de deelnemer de enige eigenaar van de inzending is; 

(b) de inzending geen rechten van derden, met name intellectuele of industriële eigendomsrechten, schendt; 

(c) de inzending voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden en de wedstrijdbeperkingen van de Color Zoom Challenge; en 

(d) de inzending niet al tevoren in het kader van reclameactiviteiten, van welke soort dan ook, gebruikt is en ook geen prijzen,  
 in welke vorm dan ook, gewonnen heeft of op welke manier dan ook is tentoongesteld of aan het publiek is gepresenteerd 
 of ter beschikking van derden is gesteld. 

De deelnemer garandeert verder, voor onbepaalde tijd toestemming van het model te hebben dat in de inzending afgebeeld 
is voor gebruik van zijn/haar naam, foto en afbeelding enz. evenals toestemming van de fotograaf voor het gebruik van de foto 
voor de organisatie van en reclame voor deze wedstrijd. De deelnemer moet deze toestemming van beiden op verzoek van 
de sponsor of de organisator in een voor de sponsor resp. organisator acceptabele vorm overleggen. Sponsor en organisator 
adviseren de deelnemers uitdrukkelijk om deze toestemming beslist vóór het toesturen van de inzending schriftelijk te 
verkrijgen. 

7. Gebruiksrechten en eigendom

Alle deelnamepapieren inclusief de inzendingen worden het exclusieve eigendom van de sponsor. 

De deelnemer verleent de sponsor door toesturen van de inzending alle overdraagbare rechten (bijv. ideeën, concepten, ont-
werpen, tekst-/beeldmateriaal, reclamefilms, slogans, namen, en merken). De overdracht van rechten aan de sponsor geschiedt 
exclusief evenals onbeperkt qua tijd, inhoud en met betrekking tot de omvang van het gebruik. Deze overdracht omvat even-
eens de bevoegdheid voor de sponsor om de rechten ter uitoefening over te dragen aan gelieerde aanverwante ondernemin-
gen en om eventuele schendingen van de rechten zelf te vervolgen. De sponsor aanvaardt deze overdracht hierbij.

Onder de overdracht van rechten vallen met name de rechten tot publicatie, vermenigvuldiging en/of verspreiding, tot 
openbare weergave, tot verhuur en uitlenen, tot uitzending en presentatie, tot tentoonstelling, tot archivering, tot publiekelijk 
toegankelijk maken inclusief de terbeschikkingstelling op afroep, tot verfilming, tot benutting door merchandising evenals tot 
omvorming en verwerking. De overdracht van rechten omvat verder het gebruik van alle geleverde bijdrages in alle technisch 
bekende media en gebruiksvormen, zowel online als offline, evenals op alle andere analoge en digitale wijze (bijv. op internet- 
evenals ander online-gebied, tv, bioscoop, radio, in gedrukte media evenals buitenreclame, inclusief het gebruik op cd-rom, 
dvd, blu-ray en andere beeld-/geluid- en gegevensdragers). Dit omvat daardoor met name ook het recht, de bijdrages via vaste 
en mobiele communicatienetwerken en -middelen op een zodanige wijze toegankelijk te maken dat het publiek of gesloten 
gebruikerskringen op plaatsen en tijdstippen naar keuze toegang tot de bijdragen hebben en deze kunnen gebruiken.

Er bestaat geen verplichting de op grond van deze overeenkomst overgedragen rechten productief te maken en met name 
niet om een inzending publiekelijk te gebruiken. Partijen zijn het er verder over eens dat de sponsor bevoegd maar niet ver-
plicht is om de naam van de deelnemer en/of auteur te noemen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
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Indien er binnen vijf (5) kalenderdagen na de eerste poging tot kennisgeving geen contact met een potentiële nationale 
winnaar opgenomen kan worden of indien prijzen of de kennisgeving van prijzen als onbestelbaar teruggestuurd worden of 
indien een potentiële nationale winnaar zijn prijs afwijst of in geval van een overtreding van deze officiële regels en de daarin 
vervatte vereisten, komt de prijs te vervallen en kan deze aan de deelnemer uitgereikt worden, die daarna het hoogste aantal 
punten heeft behaald. Indien een prijs komt te vervallen, bestaat er geen aanspraak op schadevergoeding.

14. Verantwoordelijkheid, beperking, bevrijding en uitsluiting van aansprakelijkheid  

Door het insturen van de deelnamepapieren verplichten de deelnemers en winnaars zich om de sponsor, de organisator 
evenals de met hen gelieerde aanverwante ondernemingen, samenwerkingspartners, vertegenwoordigers, hulppersonen, 
rechtsopvolgers, cessionarissen, medewerkers en personeel (tezamen „van aansprakelijkheid bevrijde personen“) te vrijwaren 
tegen elke aansprakelijkheid voor alle vormen van verlies, letsel en materiële schade, kosten of uitgaven, die kunnen ont-
staan voor de betreffende deelnemer in verband met de voorbereiding op, de reis naar of de deelname aan de wedstrijd, het 
gebruik van de prijs of de deelname aan wedstrijdgerelateerde activiteiten. Dat geldt ook voor vorderingen op grond van de 
vermeende of feitelijke schending van openbaarmakings-, privacy-, auteurs-, merk- of andere intellectuele eigendomsrechten, 
voor zover rechtens geoorloofd. 

De van aansprakelijkheid bevrijde personen aanvaarden in overeenstemming met dit lid geen aansprakelijkheid of verantwoor-
delijkheid voor alle vormen van indirecte of immateriële schade of verliezen bij de deelnemers, die door de deelname aan de 
wedstrijd zouden kunnen ontstaan. De aansprakelijkheid van de sponsor of de organisator is beperkt tot grove nalatigheid 
of opzet. In geval van overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid is de verantwoordelijke daarnaast ook 
aansprakelijk bij lichte nalatigheid. Voor het overige zijn de van aansprakelijkheid bevrijde personen slechts aansprakelijk, voor 
zover zij dienen in te staan voor verzuim van een plicht waarvan de nakoming de behoorlijke organisatie van het event pas mo-
gelijk maakt, waarvan de niet-nakoming het behalen van het doel in gevaar brengt of op de nakoming waarvan de deelnemer 
in de regel kan vertrouwen (fundamentele verplichting). In dit geval is de aansprakelijkheid van de verantwoordelijke beperkt 
tot voor de overeenkomst typische te voorziene schade. De aansprakelijkheid voor uitgebleven besparingen of andere weg-
genomen gevolgschade van gebreken is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken en juridische gebreken van de 
winst is eveneens uitgesloten. Bovenstaande uitsluiting of beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor de persoonlijke 
aansprakelijkheid van de organen, medewerkers en hulppersonen van de verantwoordelijke. 

De sponsor aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien de wedstrijd niet kan plaatsvinden of een prijs niet uitgereikt kan worden 
vanwege geannuleerde reizen, vertragingen of onderbrekingen, met name door overmacht, oorlogshandelingen, natuurram-
pen, weersomstandigheden, terrorisme of in het algemeen alle andere gebeurtenissen, waarop de sponsor geen controle kan 
uitoefenen.   

15. Toestemmingsverklaring voor het verzamelen, verwerken en gebruik van gegevens 

Met de deelname aan de wedstrijd door het insturen van de inzending geeft zowel de deelnemer als het model toestemming
voor het verzamelen, verwerken (in het bijzonder maar niet uitsluitend opslaan, wijzigen, doorsturen) en het gebruik (de
toepassing) van zijn/haar naam, zijn/haar adres (postcode en stad), beeltenis, foto, afbeelding, portret, stem, biografische en
andere	persoonlijke	informatie,	de	inzending	en	alle	andere	gegevens	van	de	deelnemer	(samen	‘de	persoonsgerelateerde
gegevens’) voor reclame- en marketingdoeleinden door de sponsor en de organisator zonder verdere mededeling of vergoe-
ding, voor zover rechtens geoorloofd. De door de deelnemer genoemde informatie en persoonsgerelateerde gegevens
zijn onderworpen aan elektronische gegevensverwerking voor de organisatie van de wedstrijd evenals voor marketing- en
reclamedoeleinden. De sponsor en de organisator gelden in verband met het verzamelen, verwerken en gebruik van de
persoonsgerelateerde gegevens van de deelnemer als gezamenlijke controleurs als bedoeld in het Algemene Verordening
Gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbeschermingsdienst van Kao Germany GmbH is te bereiken via 
 datenschutz.de@kao.com. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de wedstrijd en voor gerelateerde reclame- en 
marketingdoeleinden; De sponsor en de organisator vertrouwen voor de verwerking op de toestemming van de deelnemer 
en het model en op het als rechtsgrond geldende rechtmatige belang bij de uitvoering van de wedstrijd. De persoonlijke 
gegevens kunnen worden overgedragen aan de moedermaatschappij van de sponsor en de organisator, de Kao Corporation 
in Japan, zijn IT-afdeling in de VS en elk van zijn partners die nodig zijn voor de verwerking van de gegevens. Alle overdracht 
van persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte is gewaarborgd tot een adequaat beschermingsniveau, 
met name als standaard bepalingen wat betreft gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. 
De sponsor en de organisator slaan de persoonlijke gegevens alleen op zolang als nodig is voor de wedstrijd. Door deelname 
gaan de deelnemer en het model akkoord met doorgifte van persoonsgerelateerde gegevens door de sponsor aan de van 
aansprakelijkheid bevrijde personen (punt 14) en aan andere derden die in het kader van de leiding en implementatie van de 
wedstrijd samenwerken met de sponsor. Voor zover de sponsor van plan is de persoonsgerelateerde gegevens van de deel-
nemers te gebruiken voor andere dan de in deze officiële regels aangegeven doeleinden, zal hij de deelnemers informeren 
en, indien vereist, hen om toestemming vragen. De deelnemers en de modellen kunnen hun toestemming voor het verzame-
len, verwerken en gebruik van hun persoonsgerelateerde gegevens door een eenzijdige verklaring zonder vermelding van 
redenen voor de toekomst herroepen. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van verwerking op 
basis van toestemming vóór de terugtrekking. Deze herroeping dient gericht te worden aan Kao Germany GmbH, Pfungstaed-
terstraße 98-100, 64297 Darmstadt, Duitsland, charlotte.bahadori@kao.com, +49 (0) 6151 3960 556. In geval van herroeping 
voor beëindiging van de wedstrijd is deelname daaraan niet mogelijk. Het verstrekken van de persoonlijke gegevens is geen 
contractuele of wettelijke vereiste; een deelname aan de wedstrijd is echter niet mogelijk zonder de persoonlijke gegevens te 
verstrekken. De deelnemer en het model hebben de volgende rechten ten aanzien van de sponsor en de organisator: het recht 
op toegang tot en rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens of beperking van de verwerking van hun persoonlijke 
gegevens en bezwaar tegen verwerking evenals het recht op gegevensoverdracht. Verder hebben de deelnemer en het model 
het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Noch de sponsor noch de organisator maakt gebruik 
van geautomatiseerde besluitvorming.

8. Verlening van rechten door de sponsor 

De sponsor verleent de deelnemers een beperkt, herroepbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de naam, de merken, kente-
kens	en	logo‘s	van	de	sponsor	(tezamen	„merken“	genoemd)	te	gebruiken	met	het	uitsluitende	doel	de	inzending	te	vervaar-
digen en in te sturen voor keuring en beoordeling in het kader van deze wedstrijd. De deelnemers zijn niet bevoegd om de 
merken van de sponsor voor enig ander doel te gebruiken. 

9. Onafhankelijk ontwikkelde materialen

De deelnemers erkennen dat het in de aard van de wedstrijd ligt dat andere deelnemers of de sponsor, de organisator en de 
daarmee gelieerde aanverwante ondernemingen eventueel ideeën of concepten uit hun inzendingen of andere materialen 
gebruiken, die gelijkenis vertonen met de ideeën of concepten van de eigen inzending. Een dergelijke gelijkenis wordt geacht 
te berusten op onafhankelijke ontwikkelingen en de deelnemers kunnen daarop geen vorderingen tot nalating of schadever-
goeding baseren. 

10. Jury, bepaling van de nationale winnaar

De inzendingen worden in juni 2019 beoordeeld door een door de sponsor naar zijn eigen goeddunken samengestelde com-
missie uit gekwalificeerde juryleden inclusief onafhankelijke kappers, journalisten uit de vakpers en mode-experts („nationale 
jury“). De nationale jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van de volgende gelijkwaardige criteria („jurycriteria“):
(i) interpretatie van de trend: het kapsel moet de REMIX-trend reflecteren, maar mag tegelijkertijd niet een kopie van de 
 Goldwell Color Zoom Collection 2019 zijn. De inzending wordt beoordeeld aan de hand van originaliteit en relevantie van  
de trend; (ii) kleurtechniek en gebruik van het product: het gebruik van Goldwell-haarkleuren op een vakkundige maar ook 
innovatieve wijze; (iii) professionaliteit en esthetiek van de foto. Hierbij tellen de verschijningsvorm en de attractiviteit van  
de volledige look. De harmonie van de coupe en de kleur evenals het effect van de gehele look zijn van belang. 

De inzending met de hoogste beoordeling op basis van de jurycriteria wint de nationale hoofdprijs. De beslissing van de 
 nationale jury is definitief en bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.   

11. Prijzen 

De nationale jury kiest één (1) nationale winnaar, die een reis wint naar het Global Zoom Event in Wenen op 29 – 30 september 
2019 (nationale hoofdprijs). De organisator kan op vrijwillige basis beslissen of er aan de nationale winnaar nog meer prijzen, 
bijv. prijzen in natura, worden uitgereikt. Indien een nationale winnaar niet deelneemt aan het Global Zoom Event, dan vervalt 
de nationale hoofdprijs. De nationale hoofdprijs, de reis naar het Global Zoom Event, bestaat uit de reiskosten heen en terug 
naar het Global Zoom Event per vervoermiddel naar keuze van de Sponsor, de overnachting in een hotel met ontbijt in de 
 buurt van de plaats waar het evenement wordt gehouden evenals de uitnodiging om aan alle evenementen van het  Global 
Zoom Event deel te nemen voor de nationale winnaar en één model. De keuze van het vervoermiddel voor de heen- en de 
terugreis en de categorie hotel voor het verblijf is aan de sponsor. Reis en verblijf hangen af van de beschikbaarheid – eventu-
eel gelden er bepaalde beperkingen en geblokkeerde periodes. De nationale winnaar en zijn model kunnen desgewenst ook 
afzonderlijk of langs verschillende routes naar het Global Zoom Event reizen. De sponsor en de organisator zijn niet aansprake-
lijk voor vertragingen, annuleringen of onvoorziene gebeurtenissen in verband met reisaanbieders (bijv. luchtvaartmaatschap-
pijen, spoorwegen, enz.). De nationale winnaar en het model zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdige aanvraag van eventueel 
noodzakelijke paspoorten, visa, inentingen enz. De organisator vervangt geen verloren, onbruikbare of gestolen tickets, 
reistegoedbonnen of certificaten. De nationale winnaar heeft geen recht op contante uitbetaling van de waarde van de prijzen 
of op vervangende prijzen. De prijzen kunnen niet overgedragen worden. Indien een prijs niet beschikbaar komt, behoudt 
de sponsor zich het recht voor om deze te vervangen door een prijs met een gelijke of hogere waarde. Alle niet genoemde 
uitgaven komen voor rekening van de nationale winnaars. Dat zijn: leges, maaltijden, fooien, reistoeslagen en andere hier niet 
uitdrukkelijk genoemde uitgaven.

12. Global Zoom Event

Bij de International Color Zoom Competition op 29 september 2019 zullen alle deelnemende nationale winnaars deelnemen 
aan een internationale wedstrijd (hierna „nationale winnaars“). Bij deze internationale wedstrijd moet elke nationale winnaar live 
het model dat hem naar de wedstrijd vergezelt kleuren en stylen en proberen om de look van zijn foto resp. zijn inzending te 
herhalen. Elke nationale winnaar krijgt maximaal drie (3) uur om zijn style op het podium te reproduceren. Deze taak bestaat uit 
knippen, kleuren en stylen. De internationale jury („internationale jury“) beoordeelt de al overgelegde foto van de afzonderlijke 
nationale winnaars en hun kleur- en stylingresultaat op het podium in de volgende categorieën aan de hand van een punten-
systeem in overeenstemming met de in punt 10 genoemde jurycriteria. 

De internationale jury bestaat uit acht tot twaalf (8 - 12) gekwalificeerde juryleden die door de sponsor naar eigen goeddunken 
aangewezen worden, met onafhankelijke kappers, journalisten uit de vakpers en mode-experts. Elk jurylid kan in het kader van 
zijn beoordeling van de kandidaten maximaal 200 punten geven. De nationale winnaar in elke categorie die van de interna-
tionale jury het hoogste aantal punten krijgt, geldt als internationale winnaar („internationale winnaar“) en krijgt deze titel in zijn 
categorie. Elke internationale winnaar wordt tijdelijk lid van het Goldwell Creative Team dat een toekomstige Goldwell Collection 
zal ontwikkelen. 

13. Kennisgeving 

Nationale winnaars krijgen voor 31 juli 2019 bericht van de organisator. Een voorwaarde voor de definitieve uitroeping  
van de nationale winnaar is dat de deelnemer de noodzakelijke toestemming van alle derden ex punt 6 schriftelijk 
aantoont.  
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16. Geschillen, toepasselijk recht, derde partijen 

Op alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de deelname aan de wedstrijd of de organisatie ervan is de volgende
regelgeving van toepassing:
– de wet in Amersfoort, Nederland, voor de organisatie van de nationale competitie,
– de wet van de Bondsrepubliek Duitsland voor de Global Competition. De rechtbank is Darmstadt, Duitsland.
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Ontdek het complete assortiment van Goldwell – voor eindeloos veel mogelijkheden. | goldwell.com

Goldwell is onderdeel van Kao Salon Division.

Het verrijken van het dagelijks leven van stylisten, saloneigenaren en hun klanten door 
betrouwbaar partnerschap, individuele salonondersteuning en een salonexclusief portfolio 

van vooruitstrevende services, innovatieve producten en inspirerende educatie.
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