
 

 

ONTWERP JE EIGEN TAS VOOR 100 YEARS WUR 
 

In 2018 vieren we het 100-jarig bestaan van Wageningen University & Research (WUR) en dat wordt 

gevierd! Voor ons jubileumjaar willen we een 100 years WUR katoenen tas laten ontwerpen. Ben je 

creatief en wil je graag een tas voor 100 years WUR ontwerpen? Dan is dit je kans! 

 

JOUW ONTWERP 

 

- is een 100% biologisch en fair trade katoenen tas van het formaat ca 38x41 cm, in 

crèmekleur die past binnen de look en feel van WUR.  

- is een originele tas naar jouw eigen idee! Ter inspiratie verwijzen we je o.a. naar de website 

van 100 years WUR voor meer informatie het thema Wageningen Wisdom & Wonder. 

- is een tas waarop naast het officiële WUR-logo ook één of meerdere van de vier tijdelijke 

100 years WUR logo’s worden gebruikt. Je mag helemaal los gaan met je ontwerp, zolang 

het WUR logo maar ergens (evt. klein) terugkomt op de tas. Je mag zelf bepalen hoe de 

jubileum logo(’s) worden weergegeven. Jouw ontwerp wordt aan één zijde van de tas in 

fullcolour afgedrukt. Aan het gebruik van het WUR-logo zijn richtlijnen verbonden: het logo 

wordt als geheel afgebeeld (huisje en tekst samen).  

- De tas is mooi, opvallend en geschikt voor meerdere doelgroepen (student, medewerker, 

bezoekers campus etc.) 

 

HET WINNENDE ONTWERP 

 

- zal uiterlijk dinsdag 17 oktober 2017 door een jurypanel (bestaande uit een lid van de 

werkgroep Gifts & Gadgets, een medewerker van de afdeling WUR Corporate 

Communications & Marketing, een tweetal studenten en Unigear) bekend worden gemaakt.  

 

ALS JIJ WINT 

 

- Mag je jezelf één van de ontwerpers van de 100 years WUR jubileumcollectie noemen!   

- Krijg je uiteraard een exemplaar van de tas en een limited edition 100 years WUR gift box. 

- Wordt de door jou ontworpen tas opgenomen in de collectie van 100 years WUR 

geschenken. 

 

DEADLINE 

 

- is uiterlijk maandag 2 oktober 2017, 17.00 uur. Je ontwerp graag digitaal aanleveren bij 

Lonneke Budel van de werkgroep Gifts and Gadgets. 

 

 

WEDSTRIJDVOORWAARDEN  
 

 

Wageningen University en Stichting Wageningen Research zijn en blijven eigenaar van de rechten 

op de logo’s en merken die in het kader van deze wedstrijd door Wageningen University & Research 

via de Brand Portal ter beschikking gesteld worden aan de deelnemers. De deelnemers mogen deze 

logo’s en merken uitsluitend ten behoeve van deelname aan deze wedstrijd gebruiken. 

 

De door de jury geselecteerde winnende deelnemer van de wedstrijd verplicht zich hierbij om alle 

intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en modelrechten, die zullen rusten op het 

winnende ontwerp, alsook het recht daarop intellectuele eigendomsrechten aan te vragen, over te 

dragen aan Wageningen University en Stichting Wageningen Research. Voor zover die rechten niet 

reeds door deelname aan de wedstrijd overgaan, zal de deelnemer op eerste verzoek alle 

medewerking verlenen om een overdracht van deze rechten aan Wageningen University en Stichting 

Wageningen Research te bewerkstelligen, zonder dat daartegenover aanvullende (financiële) 

voorwaarden worden gesteld. De winnende deelnemer doet reeds hierbij voor zover wettelijk 

toegestaan afstand van alle persoonlijkheidsrechten die hij/zij kan uitoefenen op het winnende 

ontwerp. De deelnemer staat ervoor in dat het ontwerp zijn eigen ontwerp is. 

http://www.wur.nl/100years
https://brandportal.wur.nl/
https://brandportal.wur.nl/
https://brandportal.wur.nl/
mailto:lonneke.budel@wur.nl

