Deelnamevoorwaarden What if Lab x Hästens
Artikel 1: Doel
1.1. Dit What if Lab is een ontwerpopdracht georganiseerd door Hästens, waarin
deelnemers gevraagd wordt ideeën te visualiseren rondom het thema ‘the future of
sleep’.
1.2. Ontwerpers worden uitgenodigd voor deelname vanuit het netwerk van DDF (Dutch
Design Foundation) en aan Hästens voorgesteld. Drie ontwerpers geselecteerd om
deel te nemen aan de co-designsessie (de “Deelnemers”).
1.3. Het doel van het What if Lab is ontwerpers mee te laten denken over de mogelijke
innovatie die design kan bieden in het domein ‘slaap’. Het draait hierbij nadrukkelijk
niet om innovatie van het bed zelf; Hästens wil de ontwerpers uitdagen juist de
belangrijke factoren daarbuiten te onderzoeken. Er zijn voor deze opdracht drie
thema’s geformuleerd senses, habits en surroundings. Elk van de ontwerpers gaat
met één van deze drie thema’s aan de slag. Streven is nieuwe ideeën/inspiratie te
genereren rondom dit thema m.b.t. het de toekomst van het slapen. De codesignsessie bestaat uit een masterclass van een halve dag, waarna de ontwerpers
een aantal weken de tijd krijgen hun idee of concept te visualiseren. Deze resultaten
zullen worden getoond en besproken tijdens een seminar.
1.4
De masterclass voor het What if Lab met Hästens zal plaatsvinden donderdag 27
september van 10:00u tot 13:00u bij Dutch Design Foundation in Eindhoven, met
aansluitend een lunch. Tijdens de masterclass worden er presentaties verzorgd vanuit
Hästens en een externe slaapexpert. Daarna gaan de ontwerpers met deze
deskundigen in gesprek. Maandag 22 oktober (tijdens Dutch Design Week) wordt er
een seminar georganiseerd waarbij de uitkomsten van het What if Lab worden
gepresenteerd aan het publiek.
Artikel 2: Deelname
2.1. De Deelnemers ontwerpen voor de vraag gesteld vanuit Hästens, zoals geformuleerd
in artikel 1.3. Het ontwerp past binnen de ambitie van Hästens om telkens richting de
toekomst te kijken als het gaat om het toepassen van innovatie binnen het domein
van ‘slaap’.
2.2. Op deelname zijn deze deelnamevoorwaarden van toepassing. Door deel te nemen
aan het What if Lab gaan Deelnemers akkoord met deze voorwaarden.
2.3. De drie Deelnemers die voor What if Lab x Hästens worden geselecteerd, zijn
verantwoordelijk voor de vanuit hun ontwerpfunctie verwachte inbreng, d.w.z. het
ontwikkelen van een concept en de visualisatie daarvan. Zij ontvangen hiervoor de in
artikel 4.2 van deze deelnamevoorwaarden gespecificeerde vergoeding.
2.4. DDF verzorgt een schriftelijke briefing voor de Deelnemers (zie:
https://www.ddw.nl/en/what-if-lab/what-if-lab-the-future-of-sleep-). Deze briefing
zal door Hästens worden toegelicht aan het begin van de georganiseerde
bijeenkomst op 27 september 2018.

2.5.
2.6.
2.7.

Hästens behoudt zich het recht voor om een Deelnemer geheel uit te sluiten van
deelname aan dit What if Lab indien niet aan alle voorschriften en verplichtingen
zoals uitgelegd in de briefing en deze deelnamevoorwaarden wordt voldaan.
Hästens heeft het recht om de in artikel 2.4 van deze deelnamevoorwaarden
genoemde briefing op ieder moment te wijzigen en/of aan te passen.
Hästens heeft het recht om dit What if Lab en de daaraan verbonden voorwaarden,
waaronder deze deelnemingsvoorwaarden, op ieder moment te beëindigen,
onderbreken of wijzigen. Hästens zal in dat geval alle betrokken ontwerpers
onverwijld hierover informeren.
In het geval van beëindiging door Hästens, dient Hästens er zorg voor te dragen dat
Deelnemers verzekerd zijn van het ontvangen van de in paragraaf 4.2 gespecificeerde
vergoeding, of een naar redelijkheid vast te stellen deel daarvan.

Artikel 3: Ontwerpen
3.1. Ieder conceptontwerp dient te voldoen aan de voorwaarden die schriftelijk zijn
vermeld in de briefing en zoals die worden toegelicht tijdens de bijeenkomst op
donderdag 27 september 2018.
3.2. Na deze masterclass werken de ontwerpers zelfstandig verder aan een concept. Als
resultaat wordt dit concept gevisualiseerd in 2 tot 3 beelden en maximaal 1 A4 tekst.
3.3. Hästens is niet verplicht om de resultaten van het What if Lab te gebruiken en/of in
productie te nemen.
Artikel 4: Vergoeding
4.1. Indien Hästens de publiciteit opzoekt met als onderwerp What if Lab: the future of
sleep, zullen zij altijd de namen van de deelnemende ontwerpers vermelden.
Deelnemers houden zich ook in redelijkheid beschikbaar voor promotionele
activiteiten gericht op de (vak)pers.
4.2. De drie geselecteerde Deelnemers ontvangen ieder een bedrag van €1500,- voor het
deelname aan dit What if Lab. Dit bedrag wordt ter beschikking gesteld door Hästens
en beheerd door DDF. Deelnemers zullen zich zo goed mogelijk inspannen om
concepten te genereren voor de vraag dat Hästens voorlegt. Tijdens het seminar op
22 oktober 2018, presenteren Deelnemers de resultaten.
Artikel 5: Intellectueel eigendom
5.1. De intellectuele eigendomsrechten van de gegenereerde ontwerpen voor What if Lab
x Hästens liggen volledig in handen van de Deelnemers. Hästens mag gebruik maken
van deze concepten voor publicitaire doeleinden, wanneer de Deelnemer hier vooraf
van op de hoogte wordt gebracht. In zulk een geval, dient de naam van de
betreffende ontwerper altijd te worden vermeld.
5.2. Wanneer Hästens graag een van de concepten verder zou ontwikkelen tot prototype,
dient zij daarvoor dus allereerst en exclusief in gesprek gaan met de betreffende
ontwerper. Indien er besloten wordt tot verdere ontwikkeling, zullen hiervoor
nieuwe afspraken omtrent Intellectueel Eigendom moeten worden gemaakt en
bekeken worden wat een redelijke vergoeding zou zijn voor de ontwerper in kwestie.
5.3. De Deelnemer verklaart en garandeert dat het (gebruik van het) ontwerp niet
onrechtmatig is jegens derden en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden,
dan wel onderwerp is van een geschil omtrent rechten van derden. In het bijzonder

5.4.

verklaart en garandeert de Deelnemer uitdrukkelijk dat het (gebruik van het)
ontwerp geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien
Hästens aan kan tonen dat er sprake is van inbreuk op rechten van derden, vervallen
aanspraken op vergoedingen als bedoeld in artikel 4.
Deelnemer vrijwaart Hästens tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op hun
rechten (van Intellectueel Eigendom) in verband met het ontwerp. Deze vrijwaring
heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Hästens in verband met een
dergelijke aanspraak lijdt.

Artikel 6: Overig
6.1. De briefing en deze deelnamevoorwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Door akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden zoals omschreven in artikel
2.2 van deze deelnamevoorwaarden, verklaart de Deelnemer zich tevens bekend en
akkoord met de inhoud van de briefing.
6.2. Deelnemers zullen te allen tijde rekening houden met de gerechtvaardigde
bedrijfsbelangen van Hästens en zich onthouden van gedragingen welke deze
organisatie kan schaden in materiële of immateriële zin.
6.3. Indien één of meer bepalingen van deze deelnamevoorwaarden niet rechtsgeldig
blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. In zulk geval zal zo veel
mogelijk aansluiting gezocht worden bij de strekking van de te vervangen bepaling.
Artikel 7: Geschillen
7.1. Op What if Lab, is Nederlands recht van toepassing.
7.2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze What if Lab: codesignsessie worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te OostBrabant.
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