
 

R E G L E M E N T         

BABY INNOVATION AWARD 2017  
  

De verkiezing Baby Innovation Award staat voor het beste op het gebied van innovaties binnen de 
babybranche en wordt jaarlijks gehouden. Alle leveranciers, importeurs en fabrikanten kunnen producten 
inzenden die vanaf Kind + Jugend 2016 in de markt zijn gezet. De verkiezing Baby Innovation Award bestaat 
uit verschillende componenten. De vakjury wijst uit alle inzendingen de nominaties aan en stelt de shortlist 
samen. De consument kan op de speciale mamajurydag en via babyinnovationaward.nl zijn of haar stem 
uitbrengen op een van de genomineerde producten. De winnaars worden bepaald door het totaal van de 
uitgebrachte stemmen van de vakjury, de mamajury en de online stemmers.  
Alle winnende producten mogen het hele jaar de eervolle naam ‘Winner of Baby Innovation Award 2016’ 
dragen en worden op de Negenmaandenbeurs tentoongesteld. Naast de awards (per categorie) voor het 
beste babyproduct, kent de verkiezing de fabulous mama Award en de Green Award (BabyBeGood) voor het 
meest duurzame product. De online uitgebrachte stemmen bepalen wie de internationale Consumer Award 
per categorie voor Nederland heeft gewonnen. De Consumer Awards wordt uitgereikt op Kind + Jugend 2017. 
  
Organisatie De organisatie van de verkiezing Baby Innovation Award wordt verzorgd door 

BabyWereld bv en BabyStuf bv. Voor aanmelding en informatie over de verkiezing zie 
www.babyinnovationaward.nl.  
Correspondentie zenden aan BabyWereld bv, t.a.v. de Organisatie Baby Innovation 
Award, Postbus 151, 1270 AD Huizen, tel.035-5242398, fax.035-5242399,  
e-mail: info@babyinnovationaward.nl.   

 
Inzending producten Producten opsturen naar:  

BabyWereld, t.a.v. Organisatie Baby Innovation Award,  
Populierenlaantje 2, 1272 CW Huizen. De producten dienen presentieklaar en met 
testresultaten, voor zover aanwezig, te worden aangeleverd! Producten met een 
groot volume graag in overleg. Uiterste datum inzending: 29 oktober 2016. 

 
Promotie& publiciteit  Deelname aan de verkiezing houdt aanzienlijke promotie en publiciteit in via: 

1. Vakblad BabyWereld; oproep en verslag van de verkiezing. 
Bekendmaking en afbeelding van alle genomineerde en winnende producten. 

2. Idem via www.babyinnovationaward.nl. 
3. Idem via babystuf.nl en alle daaraan verbonden social media.  
4. Negenmaandenbeurs: tentoonstelling van de winnende producten, uitreiking van 

de awards en virtuele demonstratie van alle genomineerde producten op het 
interactieve paviljoen op het Trends & Kennisplein.  

5. Mediapartner Mama Media Group (fabulous mama&family): magazine, website 
en social media. 

6. BabyBeGood, platform voor jonge (groene) ouders, www.babybegood.nl. 
7. Persberichten bij nominatie en bekendmaking winnaars. 
8. Uitreiking van de internationale Consumer Awards op Kind + Jugend 2017. 
9. Productstickers Baby Innovation Award 2017 - Winner, Nominated , fabulous 

mama Award en Green Award  - voor de aangewezen genomineerden en 
winnaars.  

http://www.babyinnovationaward.nl/
http://www.babyinnovationaward.nl/


Alle genomineerde en winnende producten dienen op verkooppunten en 
webshops te zijn voorzien van deze speciale stickers.  

10. Een digitaal logo voor alle reclame-uitingen van genomineerden en winnaars.  
 
Kosten deelname Het inschrijfgeld is ongewijzigd en bedraagt € 195,- excl. btw (€ 235,95 incl. btw). Dit 

bedrag dient uiterlijk 29 oktober aanstaande te zijn overgemaakt naar rekening  
NL67INGB0008489321 t.n.v. Baby Wereld, onder vermelding van Baby Innovation 
Award 2017. Bij nominatie is een bijdrage van € 595,- excl. btw verschuldigd.  

 
Jurering De vakjury bestaat uit vertegenwoordigers van TNO,  Consumentenbond, Design, 

Veiligheid.NL, Public Relations, Mediapartner Mama Media Group en BabyBeGood. 
Veiligheid.NL is een onafhankelijk kennisinstituut en heeft een adviserende rol bij de 
verkiezing. De voorzitter heeft geen stemrecht. 
Er kan een verzoek worden ingediend om een toelichting te geven bij de jurering door 
de vakjury van technisch gecompliceerde producten.  
e-mail: info@babyinnovationaward.nl.   

 
Nominatie Bij nominatie stelt de deelnemer minimaal één product ter beschikking voor verloting 

onder de online stemmers. 
 
Intellectuele  Bij twijfel over de intellectuele eigendomsrechten behoudt de organisatie zich het  
Eigendomsrechten recht voor een ingezonden product te weigeren dan wel de nominatie in te trekken. 

Dat is het geval als de intellectuele eigendomsrechten worden aangevochten dan wel 
als er sprake is van een op komst zijnde rechtszaak.  

 
Productgroepen Mobility; zoals kinderwagens, buggy’s, autostoeltjes, fietszitjes, draagdoeken en 

draagzakken. 
 Travel & Safety; zoals babyfoons, beveiligingsartikelen, traphekjes, reisbedjes en 

producten voor een veilig slaapklimaat. 
  Care (Sleep-Bath-Mother); zoals bad- en hygiëneartikelen, kraamartikelen, artikelen 

voor de dagelijkse verzorging, slaapzakken en wikkeldekens. 
    Feeding; voedingsartikelen, sterilisatoren en keukenapparaten. 

 Furniture & Decoration; zoals baby- en kinderkamers, wiegen, boxen, kinderstoelen, 
wipstoeltjes, aankleding baby- en kinderkamers, accessoires, matrassen, speel- en 
boxkleden.  
Toys & Gifts; baby- en kleuterspeelgoed, (kraam)cadeaus, educatieve producten. 

 
Negenmaandenbeurs De organisatie van Negenmaandenbeurs in Amsterdam RAI en BabyWereld doen er 

alles aan om diefstal of beschadiging van de uitgestalde babyproducten te 
voorkomen, maar noch BabyWereld, noch Negenmaandenbeurs kunnen 
aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van de producten. 

 
Niet-genomineerd  De niet-genomineerden producten dienen binnen een maand te worden opgehaald. 

Als de deelnemer het product per post/koerier wil terugontvangen, dan kunnen de 
hieraan verbonden kosten worden doorberekend. Niet afgehaalde producten 
worden, voor zover niet aangegeven door de inzender, door de organisatie voor 
andere doeleinden ingezet.  

 
Klachten en suggesties  De totstandkoming van het eindoordeel van de jury geschiedt onafhankelijk.  

Voor klachten of suggesties betreffende de verkiezing Baby Innovation Award, kunt u 
zich wenden tot de organisatie: info@babyinnovationaward.nl. 

 
De organisatie van de Baby Innovation Award heeft het recht iedere deelname op juistheid te toetsen.  
Wordt misbruik geconstateerd, dan leidt dit onherroepelijk tot diskwalificatie van de verkiezing.  
 
 
Opgemaakt te Huizen, september 2016.  

mailto:info@babyinnovationaward.nl

