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speelgoedvanhetjaar.nl  
Verkiezing Speelgoed en Spellen 2019 
 

 

 

Aanwijzingen voor het invullen van het inschrijfformulier 

op de website 
 

Vakken met een * moeten worden ingevuld, géén speciale tekens gebruiken als à, ë, enz. 

 

 

Leverancierscode en (volg)nummer 

Op het leveranciersoverzicht (zie http://www.speelgoedvanhetjaar.nl/leveranciers) staan de 

ondernemingen vermeld die eerder artikelen hebben ingezonden. Voor iedere leverancier is er een 

code. Meestal 2 soms 3 of 4 letters. Gebruik die code zoals onderstaand is omschreven. Geen code? 

Stuur dan s.v.p. een berichtje aan info@speelgoedvanhetjaar.nl. Er wordt dan een code per mail 

gezonden. 

 

Na de code volgt eerst de letter van de categorie (A 0 t/m 3 jaar, B 4 en 5 jaar, C 6 en 7 jaar, D 8 en 9 

jaar, E 10 en 11 jaar, F 12 t/m 17 jaar en G 18 plus) en daarna het volgnummer.  

Dus geen artikelnummer van de onderneming vermelden! 

  

Voorbeeld. 

Leverancier "Leuk Speelgoed" stuurt 9 artikelen in, in 3 verschillende categorieën. De code van "Leuk 

Speelgoed" is LEUK. Twee artikelen worden ingestuurd voor categorie A, drie artikelen in categorie B en 

vier artikelen in categorie E. 

  

Nummering 

De artikelen worden als volgt door u genummerd: 

LEUK A1 

LEUK A2 

 

LEUK B1 

LEUK B2 

LEUK B3 

 

LEUK E1 

LEUK E2 

LEUK E3 

LEUK E4 

 

Dus achtereenvolgens vermelden: 

leverancierscode 

categorie  

volgnummer 

Zorg ervoor dat het soort artikel (b.v. pop, klei, auto, enz.) opeenvolgende nummers krijgt. 

  

Deze leverancierscode wordt: 

- op het artikel in de rechterbovenhoek vermeld. Het artikel dient speelklaar te worden aangeleverd, 

dus eerst het cellofaan, zakjes tyraps enz. verwijderen! Evt. benodigde batterijen moeten zijn 

aangebracht en kaartjes van b.v. een spel moeten zijn uitgestoken. 

- gebruikt in het webformulier 

- gebruikt in de naam van het bestand van de spelregels/gebruiksaanwijzing/handleiding  

 

http://www.speelgoedvanhetjaar.nl/leveranciers
mailto:info@speelgoedvanhetjaar.nl
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Firmanaam  

 

Vestigingsplaats 

 

Telefoon  

Tussen netnummer of 06 en abonneenummer geen spatie of streepje zetten dus 0201234567 of 

0612345678 

 

Website geef de url van de website 

 

Emailadres algemeen   

algemeen emailadres opgeven 

 

Contactpersoon, emailadres en gsm contactpersoon 

Deze persoon dient op 24, 25 en 26 juni 2019 te kunnen worden bereikt op het opgegeven  

gsm-nummer in het geval de jury vragen heeft m.b.t. het ingezonden artikel. 

Tussen netnummer of 06 en abonneenummer geen spatie of streepje zetten dus 0201234567 of 

0612345678 

 

Naam artikel 

Geef de naam zoals deze op de verpakking staat in Nederland 

 

Soort maak een keuze tussen speelgoed of spel 

 

Categorie maak een keuze uit een van de zeven leeftijdscategorieën 

 

Welke leeftijd staat op de doos vermeld?  

 

Verkoopprijs 

Niet 29.95 maar 29,95 (dus geen punt maar komma), geen toevoegingen als circa of ongeveer 

vermelden 

 

Op de markt vanaf 

Speelgoed niet eerder dan 1 juli 2018 en niet later dan 1 september 2019, (gezelschaps)spellen niet 

eerder dan 1 januari 2014 en niet later dan 1 september 2019 

 

Website artikel 

Indien mogelijk geef hier de website van het artikel op, of de link naar het artikel op de website van de 

leverancier. 

 

Artikel moet worden geretourneerd ja of nee aangeven 

 

Artikel is een prototype,  Verpakking is een prototype en Artikel is een productie exemplaar 

ja of nee aangeven 

Let op:  

• prototype: een artikel dat “in elkaar is gezet”, vaak geheel of gedeeltelijk handmatig, en in deze vorm      

zeker niet verkocht kan worden 

• productie exemplaar: zoals het door de fabriek is gemaakt, aan alle eisen voldoet en dus verkocht 

kan worden aan de consument   
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Link filmpje 

Geef de link op van het filmpje van het artikel van maximaal 30 seconden waarin toelichting, doel, uitleg 

wordt getoond.  

 

Gebruiksaanwijzing/handleiding/spelregels 

Van elk artikel dat wordt ingeschreven, dienen de digitale spelregels van het artikel te worden 

bijgevoegd in het formulier. Geef het bestand de volgende naam: leverancierscode artikelnummer naam 

spel (zie hierboven). Indien het bestand groter is dan 10 MB, verstuur dan de spelregels met 

www.wetransfer.com naar info@speelgoedvanhetjaar.nl. Upload in dat geval bv een leeg document of 

foto van het artikel. 

 

Omschrijving artikel 

Dit is de tekst voor de jury, dus een zo volledig mogelijke omschrijving in maximaal 450 tekens. Géén 

reclametekst. 

 

Bijzonderheden 

 

Is iets extra’s nodig om het artikel te laten functioneren?  

Soms is voor een artikel iets extra nodig om het te kunnen gebruiken zoals bv stroom, batterijen, 

computer, smartphone (Apple of android), tablet (Apple of android), tv enz. 

Wij nemen contact met u op om af te spreken waar en wanneer dit moet worden afgegeven en 

opgehaald op de jurylocatie. 

 

Is het artikel zwaarder dan 15 kilo? 

Wij nemen contact met u op om af te spreken waar en wanneer dit moet worden afgegeven en 

opgehaald op de jurylocatie. Dus het artikel niet inleveren op 6 of 14 juni 2019! 

 

Heeft u extra informatie bijgevoegd? 

Indien gewenst kan aan de uitgeprinte bevestigingsemail van de inschrijving een toelichting worden 

gehecht die meer informatie geeft over het betreffende artikel.  

 

 

 

De speelklaar gemaakte artikelen, en de uitgeprinte email van de inschrijving kunnen worden 

bezorgd of afgegeven bij:  

Bureau Van Rijn, Ingelandenweg 1, 1069 WE Amsterdam 

op 6 juni 2019 tussen 13.00 en 17.00 uur en op 14 juni 2019 tussen 10.00 en 14.00 uur. 

Artikelen kunnen dus niet naar de postbus worden gezonden! 

 

  

http://www.wetransfer.com/
mailto:info@speelgoedvanhetjaar.nl

