
Terms and conditions Nimma Hacks (Dutch translation below) 
 
General 
1. Nimma Hacks (hereinafter referred to as ‘Event’) is offered by the municipality of Nijmegen. 
2. The Event takes place from Saturday the 9th of October 2021 at 10:00 a.m. until Sunday the 10th of 
October 2021 at 10:00 a.m. 
3. By participating in this Event, the participant agrees to the applicability of these terms and conditions. 
 
Cooperation and privacy 
4. Participants must cooperate with related publicity to the event. The participant will not receive any 
compensation for this. 
5. Information requested when registering will only be used for communication for the Event and will be 
deleted after the Event has ended. 
 
Event and participation 

6. You can participate in the Event by registering via the Municipality of Nijmegen, via the following link: 
https://nimmahacks.nl/ 
7. A team consists of a minimum of 3 and a maximum of 5 people. 
8. Teams can register for one category: health & High Tech. 
9. After registration, the participant will receive a starter package for participation in the Event. 
10. Participants must be available and reachable for 24 hours. 
11. On Saturday the 9th of October 2021 at 10 a.m., all participants will receive the case in the category 
Health & High Tech. 
12. Participants have 24 hours to come up with a solution/concept for this case/problem. 
13. During the Event, participants may use all available data sources. 
14. Participating teams must submit a digital pitch of no more than 3 minutes. In addition, teams must 
submit a written pitch of no more than 4 pages. The teams must also draw up and submit a budget 
regarding the implementation of the concept. This budget does not have a maximum number of pages. 
The pitch and budget must be submitted no later than Sunday, October 10, 2021, at 10:00 a.m. 
15. The jury will evaluate and select a winning team. 
16. The jury decides which team wins; this cannot be discussed. 
17. The municipality of Nijmegen gives out 10.000,- euros as a prize to the winning team. The prize 
money may only be used for working out the concept. 
18. By participating in the Event you also have a chance to win a balloon flight over the Novio Tech Campus and 

a whole year of free entrepreneurship at Start-Up Nijmegen (worth 2940.- euros). 

19. The winning teams will be announced on Friday October 15, 2021. 

 
Liability 
20. Complaints regarding the Event can be made in writing to the organization via info@nimmahacks.nl,  
after which contact will be made in writing or by telephone within three weeks of the receipt of the 
complaint. 
21. The Municipality of Nijmegen is not liable for any typing- or printing errors. 
 
Final provisions 
22. The Municipality of Nijmegen reserves the right to change, supplement or discontinue the Events’ 
conditions in any way at any time without further notice. 
23. Participation in the Event is entirely at your own risk. 
24. This Event is governed by Dutch law. 
25. In cases not provided for in these terms and conditions, a decision will be made by the Municipality of 
Nijmegen. 
  



 
Algemene voorwaarden Nimma Hacks 
 
Algemeen 
1. Nimma Hacks (hierna genoemd ‘Actie’) wordt aangeboden door: Gemeente Nijmegen. 
2. De looptijd van de Actie is van zaterdag 9 oktober 2021 om 10.00 uur tot en met zondag 10 
oktober 2021 om 10.00 uur. 
3. Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de 
toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden. 
 
Medewerking/privacy 
4. Deelnemers dienen zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende 
publiciteit. De deelnemer ontvangt hiervoor geen vergoeding. 
5. Gegevens die gevraagd worden bij inschrijving worden enkel gebruikt voor communicatie ten 
behoeve van de Actie en worden na afloop van de Actie verwijdert. 
 
Actie en deelname 
6. Aan de actie kan worden deelgenomen doormiddel van inschrijving via de Gemeente Nijmegen, 
via de volgende link: https://nimmahacks.nl/ 
7. Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen. 
8. Teams kunnen zich inschrijven voor één categorie: health & High Tech. 
9. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een startpakket voor deelname aan de Actie. 
10. Deelnemers dienen gedurende 24 uur beschikbaar en bereikbaar te zijn. 
11. Op zaterdag 9 oktober 2021 om 10.00 uur ontvangen alle deelnemers de 
casus/probleemstelling in de categorie Health & High Tech. 
12. Deelnemers hebben gedurende 24 uur de tijd om een oplossing te bedenken voor deze 
casus/probleemstelling. 
13. Tijdens de Actie mogen deelnemers gebruikmaken van alle beschikbare databronnen. 
14. Deelnemende teams dienen een digitale pitch in te leveren van maximaal 3 minuten. 
Daarnaast dienen teams een schriftelijke pitch in te leveren van maximaal 4 pagina’s. Ook dienen de 
teams een begroting van het concept op te stellen en in te leveren. Deze 
begroting heeft geen maximaal aantal pagina’s. De pitch en de begroting dienen uiterlijk zondag 10  
oktober 2021 om 10.00 uur ingeleverd te worden. 
15. Er wordt door de jury een winnend team aangewezen. 
16. De jury besluit welk team wint, hierover kan niet gediscussieerd worden. 
17. De gemeente Nijmegen stelt een geldbedrag beschikbaar van 10.000- euro als prijs voor het winnende team. 
Het prijzengeld mag enkel gebruikt worden voor het uitrollen van het concept. 
18. Naast het implementatiebudget zijn er een ballonvaart met het gehele team over de Novio Tech Campus en 
een jaar lang gratis ondernemen bij Start-Up Nijmegen (t.w.v. € 2.940,-) te winnen. 
19. De winnende teams worden vrijdag 15 oktober bekend gemaakt. 
 
 
Aansprakelijkheid 

20. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan 

de organisatie via info@nimmahacks.nl, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht 

schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen. 
21. Gemeente Nijmegen is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 
 
Slotbepalingen 
22. Gemeente Nijmegen behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op 
enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen. 
23. Deelname aan de actie is geheel op eigen risico. 
24. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht. 
25. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 
de Gemeente Nijmegen. 


