
Spelregels en voorwaarden 

Uitgangspunten 
Uitgeverij Romadevi Stories schrijft ten behoeve van dichters van Gedichtensite.nl en 

Gedichtennet.nl een poëzie actie uit rond het thema: KERST.  

Doelstelling/opzet: 
De uitgeverij wil – bij voldoende deelname en bij voldoende kwaliteit – een bundel met 

Kerstgedichten uitbrengen die lezers kunnen gebruiken om op een kerstkaart te plaatsen. 

REGLEMENT/SPELREGELS/VOORWAARDEN 
1. Deelname staat vrij voor iedereen. Er zijn geen leeftijdsbeperkingen. 

2. Elke deelnemer mag maximaal vier gedichten insturen. 

3. De gedichten zijn zelf geschreven, in het Nederlands. 

4. De inzendingen zijn niet eerder in een bundel, tijdschrift of krant gepubliceerd. Als de 

kerstgedichten die u inzendt op www.gedichtensite.nl of www.gedichtennet.nl staan, moeten deze 

van de site verwijderd worden, ook als ze op uw eigen website of elders  staan. 

5. De gedichten zijn niet langer dan maximaal 12 regels (exclusief witruimte, titel en uw naam). 

6. De gedichten worden ingezonden als email bijlage, in een word/doc bestand (lettertype Times 

Roman 12) aan gedichten@outlook.com. Vermeld in de onderwerpregel Kerstgedichten 

7. Deelnemers geven door inzending automatisch toestemming voor publicatie, zowel online, als in 

druk/bundel. 

8. Gedichten kunnen onder pseudoniem worden geplaatst, mits de werkelijke naam van de inzender 

bekend is bij Gedichtensite.nl (dus in het e-mailbericht aan gedichten@outlook.com genoemd). 

9. Gedichten met kwetsende, aanstootgevende of racistische inslag zijn niet welkom. 

10. Elke inzending wordt beoordeeld door de uitgever. 

11. De uitgever bepaalt of er geen, één of meer gedichten van een deelnemer worden opgenomen in 

de bundel. U mag maximaal 4 gedichten inzenden. 

12. Uiterste inzenddatum: 25 september 2016. Inzenders ontvangen een persoonlijk email bericht 

met de mededeling of hun gedicht wel of niet geplaatst wordt. 

13. Met de inzending geeft de auteur automatisch toestemming voor publicatie in andere media met 

vermelding van copyright (naam auteur en titel bundel); andere media dienen de uitgever vooraf om 

toestemming te vragen. De uitgever kan niet garanderen dat andere media zich aan deze regel 

houden. 

14. Bij voldoende inzendingen zal de uitgever een bundel samenstellen, welke via de (online) 

boekhandels te bestellen zal zijn voor de maximale prijs van € 12,95 exclusief verzendkosten. Elke 



voor publicatie geselecteerde deelnemer ontvangt één gratis exemplaar. Elke voor publicatie 

geselecteerde deelnemer dient – naast het gratis exemplaar één  exemplaar af te nemen tegen de 

verkoopprijs.Betaling dient voor 14 oktober 2016 te zijn voldaan. Bij uitblijven betaling, ontvangt de 

deelnemer geen exemplaren en worden diens gedichten niet geplaatst. Betalingsgegevens ontvangt 

de inzender, zodra er een gedicht voor de kerstbundel is goedgekeurd. 

15. Deze verzendkosten zijn voor rekening van de deelnemer. Betaling van de bestelling inclusief 

verzendkosten dient voor 14 oktober te zijn voldaan.  

16. Rond 1 oktober krijgt u bericht welke van uw ingezonden gedichten wel of niet geplaatst worden. 

 

Verzendkosten:  
3,95 voor 2 exemplaren 

6,95 voor 3 t/m 30 exemplaren. 

 

Inzendingen kunnen gestuurd worden naar gedichten@outlook.com De redacteur van de 

gedichtensite.nl zendt de gedichten door aan de uitgever. De communicatie van de uitgever over 

de wel of niet te plaatsen gedichten, gaat via de redacteur van de gedichtensite. Dichters worden 

op de hoogte gesteld door de redacteur van de gedichtensite of en welk gedicht(en) in de 

kerstkaartenbundel geplaatst wordt. 

 

Uiterste inzenddatum van de kerstgedichten: 25 september 2016 

 

  

 


