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Juryreglement 

   
1) De Verkiezing Speelgoed van het Jaar wordt door de speelgoedbranche georganiseerd om 

consumenten te helpen met het maken van een keuze van het aangeboden speelgoed en 
(gezelschaps)spellen. 

 
2) Het bestuur van de Stichting SpeelGoed Nederland te Amsterdam benoemt de voorzitter 

alsmede de leden van de jury. De jury wordt zo breed en evenwichtig mogelijk samengesteld. 
Naast branchegenoten uit verschillende verkooporganisaties en spellen- en 
speelgoeddeskundigen, hebben in de jury vertegenwoordigers uit de voorlichtings- en 
opvoedingswereld zitting. De juryleden dienen kennis te bezitten over en ervaring te hebben 
met speelgoed in relatie tot kinderen en volwassenen. 

 
3) De inzendingen worden in beginsel verdeeld in de volgende zeven leeftijdscategorieën: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) De jury treedt geheel onafhankelijk op. Zij is vrij bij haar keuze gebruik te maken van objectieve 

gegevens, verkregen uit onderzoeken verricht onder detaillisten en/of consumenten. Alleen 
artikelen die voldoen aan de bepalingen uit het deelnemersreglement worden in de beoordeling 
betrokken. 
 

5) Artikelen kunnen worden beoordeeld indien zij  
A speelgoed: 
- na 1 juli 2016 op de markt zijn gebracht  
- vernieuwend zijn; op artikelen die een variatie zijn op een eerder op de markt gebracht 

product kunnen geen stemmen worden uitgebracht (b.v. een geheugenkaartspel met een 
andere afbeelding kan niet worden gekozen, themaspeelgoed moet nieuw zijn). De vakjury 
bepaalt of een artikel al dan niet kan worden genomineerd.  

     B gezelschapsspellen: 
- De spellen moeten nieuw op de markt zijn gebracht vanaf 1 januari 2012 maar niet later dan 

1 september 2017. 

categorie leeftijd aantal nominaties 

A 0 t/m 3 jaar  3 

B 4 en 5 jaar 5 

C 6 en 7 jaar 5 

D 8 en 9 jaar 5 

E 10 en 11 jaar 5 

F 12 t/m 17 jaar 4 

G 18 plus 4 
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6) Ingezonden artikelen worden beoordeeld aan de hand van criteria als:  
a) speelwaarde; 
b) originaliteit; 
c) technische kwaliteit van het artikel en verpakking; 
d) vormgeving, grafische verzorging en kleur; 
e) aanwezigheid van een duidelijke Nederlandstalige handleiding*, voor zover vereist; 
f) algemene verkrijgbaarheid in de speelgoedhandel; 
g) prijs/kwaliteit verhouding.  
 
De jury zorgt ervoor dat de nominaties een weerspiegeling zijn van het aanbod van spellen en 
speelgoed. 
 

7) De jury brengt van haar bevindingen en argumentaties schriftelijk rapport uit aan de Verkiezing 
Speelgoed van het Jaar. Het rapport draagt een zakelijk karakter, doch omvat ten minste: 

 
a) een korte beschrijving van elk van de genomineerde artikelen; 
b) de verkoopadviesprijzen van deze artikelen; 
c) de waardering van de gekozen artikelen ten aanzien van enkele van de criteria; 
d) de mening van de jury. 

 
Op 1 september 2017 bevestigt de jury haar keuze van de genomineerde artikelen. Tot en met 
die datum is het voor jury en leveranciers mogelijk een ingezonden artikel terug te trekken. 
 

8) De Verkiezing Speelgoed van het Jaar benoemt een of twee woordvoerders.  
 
9) Kwesties waarin dit reglement niet voorziet, worden voorgelegd aan en beslist door het bestuur 

van Stichting SpeelGoed Nederland. 
 

 
 
 
 

 Een Nederlandstalige handleiding moet beschikbaar zijn. Deze kan worden bijgevoegd bij het 
artikel, of bij het artikel kan een verwijzing naar een website worden gegeven waar de 
Nederlandstalige handleiding is te lezen.  

 


