
	  

VOORWAARDEN	  SCHRIJFWEDSTRIJD	  

Algemeen	  

1) Deze	  schrijfwedstrijd	  wordt	  georganiseerd	  door	  Mijnchicklit.nl,	  een	  selfpublishings-‐platform	  van	  
de	  website	  Chicklit.nl.	  	  

2) Inzendingen	  die	  niet	  voldoen	  aan	  deze	  voorwaarden	  kunnen	  niet	  meedoen	  aan	  de	  
schrijfwedstrijd.	  	  

3) Het	  ingezonden	  manuscript	  moet	  contractueel	  vrij	  zijn	  voor	  uitgave	  op	  Mijnchicklit.nl.	  	  
4) Inzendingen	  moeten	  binnen	  de	  gestelde	  termijn	  eigenhandig	  worden	  geüpload	  (en	  

gepubliceerd)	  op	  Mijnchicklit.nl.	  	  
5) Een	  deelnameformulier	  moet	  volledig	  ingevuld	  worden	  ingeleverd	  via	  info@mijnchicklit.nl	  
6) Deelnemers	  ontvangen	  binnen	  een	  week	  een	  ontvangstbevestiging.	  	  
7) De	  uiterste	  inzenddatum	  is	  15	  september	  2013	  om	  12.00	  uur.	  	  
8) Over	  de	  uitslag	  kan	  niet	  worden	  gecorrespondeerd.	  	  
9) Mijnchicklit.nl	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  deze	  voorwaarden	  te	  allen	  tijde	  en	  zonder	  

uitdrukkelijke	  kennisgeving	  aan	  te	  passen.	  

Het	  manuscript	  

1) Het	  manuscript	  telt	  tussen	  de	  50.000	  en	  150.000	  woorden.	  
2) Het	  manuscript	  betreft	  één	  afgerond	  verhaal	  met	  een	  titel.	  	  
3) Het	  manuscript	  is	  geschreven	  in	  de	  Nederlandse	  taal	  en	  behoort	  tot	  het	  Chicklit-‐genre.	  	  
4) Minstens	  één	  van	  de	  hoofdpersonen	  is	  een	  vrouw.	  	  
5) Het	  verhaal	  moet	  origineel	  werk	  zijn	  van	  de	  deelnemer.	  	  	  
6) Verhalen	  die	  buitensporig	  veel	  geweld	  bevatten,	  aanzetten	  tot	  haat	  en/of	  geweld,	  expliciet	  

pornografisch	  zijn	  of	  geen	  chicklit-‐elementen	  bevatten	  kunnen	  gediskwalificeerd	  worden.	  	  

De	  auteur	  

1) Indien	  je	  meedoet	  aan	  de	  schrijfwedstrijd	  van	  Mijnchicklit.nl,	  ben	  je	  bereid	  het	  manuscript	  via	  
Mijnchicklit.nl	  uit	  te	  geven.	  	  	  

2) Als	  je	  wint,	  ben	  je	  bereid	  mee	  te	  werken	  aan	  de	  promotie	  en	  marketing	  van	  je	  werk	  bij	  
verschillende	  media.	  	  

3) Je	  mag	  jouw	  manuscript	  onder	  een	  pseudoniem	  uitgeven.	  Dit	  kun	  je	  eigenhandig	  instellen	  op	  je	  
account	  op	  Mijnchicklit.nl.	  	  
	  

	  



	  

De	  beoordeling	  

1) Manuscripten	  worden	  beoordeeld	  op	  originaliteit,	  schrijfstijl,	  plot	  en	  chicklit-‐elementen	  (humor,	  
romantiek,	  herkenbaarheid,	  etc.).	  	  

2) Uit	  alle	  deelnemende	  manuscripten	  wordt	  een	  longlist	  van	  10	  tot	  25	  manuscripten	  samengesteld	  	  
door	  de	  redactie	  van	  Chicklit.nl.	  	  

3) Uit	  de	  longlist	  volgt	  een	  shortlist	  van	  vijf	  manuscripten,	  die	  door	  de	  jury	  zal	  worden	  beoordeeld.	  
De	  vijf	  finalisten	  zullen	  een	  pitch	  geven	  om	  de	  jury	  van	  hun	  manuscript	  te	  overtuigen.	  	  	  

4) De	  vijf	  manuscripten	  op	  de	  shortlist	  zullen	  worden	  beoordeeld	  door	  het	  publiek	  middels	  een	  
publieksstemronde.	  	  

5) De	  winnaar	  van	  de	  schrijfwedstrijd	  wordt	  uiterlijk	  1	  november	  2013	  bekendgemaakt	  tijdens	  een	  
speciale	  bijeenkomst.	  	  

6) De	  winnaar	  krijgt	  een	  promotiepakket	  op	  Chicklit.nl	  aangeboden,	  inclusief	  3	  gratis	  gedrukte	  
exemplaren	  van	  het	  boek.	  	  

7) De	  jury	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  geen	  winnaar	  aan	  te	  duiden	  indien	  geen	  manuscript	  met	  de	  
minimaal	  beoogde	  kwaliteit	  op	  tijd	  wordt	  ingeleverd.	  	  


