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Algemene voorwaarden - GENERATION INCLUSION
Deelnemers (“Deelnemers”, “jij”) aan de GENERATION INCLUSION (“het Programma”) gaan ermee
akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Lees deze Algemene Voorwaarden
zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van, en akkoord gaat met, je
rechten en plichten. Je kunt deze Algemene Voorwaarden downloaden en afdrukken.

Definities

Programma.

In deze Algemene Voorwaarden hebben
de onderstaande definities de volgende
betekenis:

Het Programma: GENERATION INCLUSION,
is een talentontwikkelingsprogramma
georganiseerd door ROSE stories B.V. (‘ROSE
stories’) in samenwerking met RTL/Videoland,
Netflix, Nederlands Filmfonds, Amazon Prime
Video, ViacomCBS, YouTube en de Publieke
Omroepen NTR, AVROTROS, BNNVARA, EO, MAX,
HUMAN, KRO-NCRV, VPRO (de partners).

ROSE stories: ROSE stories B.V., een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
statutair gevestigd te Amsterdam aan de
Beethovenstraat 32-1, 1077 JH Amsterdam;
Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die zich
aanmeldt via www.generationinclusion.com
Deelnemer: iedereen die geselecteerd is door
de Selectiecommissie en deelneemt aan het

Algemene Voorwaarden GENERATION INCLUSION

GENERATION INCLUSION zal in 2021 volledig
in twee trajecten worden doorlopen. De
deadlines voor aanmelding worden via
www.generationinclusion.com
gecommuniceerd. Uit alle aanmeldingen
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worden maximaal 16 Kandidaten per traject
geselecteerd, die binnen een week na
selectie uitgenodigd worden om in een video
call hun aanmelding nader toe te lichten.
Naar aanleiding van deze toelichting zal de
Assessment Commissie een keuze maken
voor de 8 Deelnemers voor het betreffende
ontwikkelingstraject.
Deze 8 deelnemers worden geselecteerd
om vanaf 14 juni 2021 mee te doen aan het
talentontwikkelingsprogramma dat moet
leiden tot duurzame ontwikkeling van talent
en hun verhaal, welke in september 2021
gepresenteerd zullen worden middels 1. een
writersroom en 2. een pitch & matchmaking
event, twee events waarbij de deelnemers
en hun verhalen aan de sector worden
gepresenteerd.
Plan: bestaande uit de motivatie van de
Kandidaat voor deelname aan het Programma
(max. 1 A4), de titel en omschrijving van een
idee voor een fictiefilm of dramaserie (max.
2 A4) en een Curriculum Vitae (max. 1 A4) in
totaal maximaal vier (4) pagina’s in A4. Het
plan kan ook (i.p.v. een idee), de synopsis/
samenvatting van een script bevatten, indien
deze niet meer dan 2 A4’s beslaat.
Aanmelding: bestaande uit het Plan, de CV,
contactgegevens en de acceptatie van deze
Algemene Voorwaarden door de Kandidaat.
E-rechten: alle huidige en toekomstige
intellectuele eigendomsrechten zoals
auteursrechten, databankrechten, (on-)
geregistreerde modelrechten, naburige
rechten, octrooirechten, merkrechten,
handelsnaamrechten en eventuele andere
intellectuele eigendomsrechten of naburige
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rechten, zoals domeinnamen en knowhow, in
elk deel van de wereld;
Sector: de audiovisuele sector in Nederland en
het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Scouts: creatieven met expertise en een
relevant netwerk, die in opdracht van ROSE
stories binnen dat netwerk op zoek gaan
naar Kandidaten voor het Programma.
Scouts vormen ook een expert team voor de
inhoudelijke invulling van het Programma en
Scouts zijn het eerste aanspreekpunt voor
Kandidaten met vragen over aanmelding en
het Programma.
Selectiecommissie: een commissie
bestaande uit ervaren en gekwalificeerde
professionals, samengesteld door ROSE
stories, verantwoordelijk voor het evalueren en
selecteren van de kandidaten.
Assessment commissie: bestaande uit 3
leden die, vanwege hun professionele kennis
en expertise in het werken met duurzame
talentonwikkeling in de audiovisuele sector
en met inclusiviteit en culturele diversiteit
aangewezen worden door ROSE stories, om
een definitieve keuze te maken voor de acht
deelnemers die het desbetreffende traject
zullen doorlopen.
Website: de online omgeving gecreëerd voor
het Programma, waar Kandidaten zich kunnen
aanmelden voor het Programma en hun Plan
kunnen uploaden, beschikbaar op
www.generationinclusion.com;
Pitchdeck: een profielschets van de
deelnemer, een samenvatting van het tot dat
moment toe uitgewerkte Plan en een volledig
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uitgeschreven scène uit de toekomstige film of
serie en bijbehorend moodboard;
Partners: De samenwerkingspartners, te
weten: RTL/Videoland, Nederlands Filmfonds,
Amazon Prime Video, Netflix, ViacomCBS,
YouTube en de Publieke Omroepen NTR,
AVROTROS, BNNVARA, EO, MAX, HUMAN, KRONCRV, VPRO.
Programma-partners: partijen, organisaties
of individuen met professionele expertise in
de audiovisuele sector, die in samenwerking
of in opdracht van ROSE stories inhoudelijk
investeren in het Programma en de
Deelnemers, met als gezamenlijk doel
duurzame ontwikkeling van talent;
Writersroom: presentatie van de Deelnemer en
het Plan door een presentator, een interview
met de Deelnemer, een korte introductie van
het Plan door de Deelnemer zelf en het, door
ingehuurde acteurs, voorspelen van een enkele
scene uit het Plan. In bijzijn van een select
publiek, bestaande uit door ROSE stories
gekozen experts uit de sector, die tips en
adviezen geven aan de Deelnemers.
Matchmaking: netwerksessies volgend op de
pitches waarbij Deelnemers gekoppeld worden
aan Partners voor één op één gesprekken.
Algemene voorwaarden: deze Algemene
Voorwaarden.

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op de betrokken partijen bij het
Programma, zoals genoemd in de definities, en
respectievelijk hun rechtsopvolgers.
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2. Het Programma
1.

Het doel van de het Programma is om
duurzaam te investeren in creatief
talent dat met een Plan aansluit op het
motto van Generation Inclusion: inclusie,
cultureel divers en verhalen met thema’s en
personen die momenteel onderbelicht zijn
in de media.
2. Het Programma bestaat uit de volgende
drie stappen:
a. SEARCH
Het verwerven van Plannen van Deelnemers
via de Scouts in Nederland en het Caribisch
deel van het Koninkrijk en via een Open Call.
Alle Kandidaten kunnen zich aanmelden
via de Website. In deze fase ligt de focus
op het vinden van originele stemmen en
verhalen. Uit alle aanmeldingen selecteert de
Selectiecommissie maximaal acht Deelnemers.
b. GROW
Het leertraject of door-ontwikkeltraject,
afhankelijk van ervaringsniveau en status van
het Plan, bestaat uit de volgende elementen:
• Assessment, opzetten persoonlijke
ontwikkelingsdoelen en projectdoelen
• individuele (zakelijke) coaching,
• 1-op-1 script coaching
• masterclasses productie, presentatie
meerstemmig storytelling
• een lezing van een (internationale)
professional
• Deelnemers worden voorgesteld aan de
Partners en de Sector om hun netwerk te
vergroten
• Writersroom
• Presentatie en Matchmaking.
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c. FLY
Presentatie & Matchmaking; Deelnemers
presenteren zich aan de Partners en
de Sector. Indien mogelijk live, op een
filmfestival in Nederland. Ook worden voor
dit doel projectdossiers in de vorm van een
Pitchdeck geproduceerd door ROSE stories in
samenwerking met de Programma-partners en
in overleg met de Partners.

zoals onvoldoende kwaliteit of aantal
aanmeldingen, kunnen ROSE stories en de
Partners, naar eigen goeddunken, deze
Algemene Voorwaarden wijzigen of het
Programma of toegekende opdrachten
aan Programma-partners annuleren,
beëindigen, wijzigen of opschorten.

3. Geschiktheid
3. De Partners zijn niet verplicht om te kiezen
voor ontwikkeling of het produceren van de
Plannen, noch geven de Partners daarover
enige garantie.
4. ROSE stories en de Partners behouden zich
het recht voor om, uitsluitend ter eigen
beoordeling, het Programma te beëindigen
als het geen gekwalificeerde Plannen
ontvangt, met dien verstande dat de
mogelijkheid alleen van toepassing is in de
SEARCH-fase. ROSE stories en de Partners
kunnen ook, naar eigen goeddunken, het
aantal Deelnemers wijzigen dat in elke
ronde wordt geselecteerd onder paragraaf
2.2 hierboven.
5. Als het Programma - uitsluitend en alleen
in geval van overmacht niet kan verlopen
zoals gepland, naar eigen beoordeling
van ROSE stories en de Partners, inclusief
- maar niet beperkt tot - technische
storingen, ziekte van werknemers en/of
afwezigheid van belangrijke werknemers
die nodig zijn om het Programma te
organiseren of om het platform te leveren,
pandemie/epidemie (waaronder Covid19),
overheidsmaatregelen, tekortkomingen
van door ROSE stories en de Partners
ingeschakelde derden, verstoring van een
internetverbinding, hardware storingen,
storingen in (telecommunicatie) netwerken
en overige onvoorziene omstandigheden
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Het Programma staat open voor Deelnemers
die:
a. minimaal 18 jaar oud zijn;
b. woonachtig zijn in Nederland of het
Caribisch deel van het Koninkrijk der
Nederlanden;
c. Nederlands of Engels spreken en schrijven;
d. bereid en in staat zijn om te werken aan een
pitchdeck in overeenstemming met paragraaf
2.2 hierboven;
e. ROSE stories behoudt zich het recht voor
om elke Deelnemer van de wedstrijd te
diskwalificeren als, naar het oordeel van ROSE
stories, de Deelnemer niet voldoet aan een
van de criteria om in aanmerking te komen
en/of deze Algemene Voorwaarden niet heeft
nageleefd of zich schuldig heeft gemaakt aan
schadelijk of oneerlijk gedrag jegens ROSE
stories en/of de Partners, de Programmapartners, het Programma of een andere
Kandidaat of Deelnemer.

4. Deelname
1.

Het Programma is open voor aanmeldingen
en sluit voor aanmeldingen op de data die
staan vermeld op
www.generationinclusion.com.
2. Om kans te maken op deelname,
moeten Kandidaten hun Plan, CV en
4

3.

4.
•

•
•
•

•
•
•

•

•

5.
6.

7.

contactgegevens indienen op de manier
zoals beschreven in de Richtlijnen voor
aanmelding op de Website.
Het Plan is in het Nederlands of Engels
geschreven en moet de eigen creatie van
de Kandidaat zijn.
Aanmeldingen moeten voldoen aan de
volgende eisen:
Alle informatie moet worden verstrekt
in één pdf-bestand van maximaal vier
pagina’s.
Een persoonlijke motivatie van maximaal
één pagina.
Een omschrijving van het Plan in maximaal
twee pagina’s.
Een CV van de Kandidaat met opleiding,
eerdere gemaakt werk en werkervaring en
eventuele ervaring met werken in de media
en storytelling. Niet meer dan één pagina.
Aanvullende informatie is toegestaan, mits
alles binnen de vier pagina’s blijft.
Alleen tekst, geen afbeeldingen.
Het pdf-bestand moet de naam en
contactgegevens van de schrijver
bevatten.
Het pdf-bestand mag geen
documentbeperkingen hebben (afdrukken,
kopiëren)
Alleen aanmeldingen die voldoen aan de
Richtlijnen voor aanmelding worden in
behandeling genomen.
Een Kandidaat mag zich met niet meer dan
één Plan aanmelden.
ROSE stories accepteert alleen
Aanmeldingen die zijn geschreven en
aangemeld in het aangegeven formaat
en binnen de aangegeven tijdslimieten.
Onvolledige Aanmeldingen kunnen worden
geweigerd.
Deelnemers dragen zelf alle kosten in
verband met het schrijven en indienen van
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hun Plannen. Dergelijke kosten worden niet
vergoed.
8. Je gaat ermee akkoord dat enkel en
uitsluitend de titel van je Plan geheel
of gedeeltelijk openbaar mag worden
gemaakt door ROSE stories en de Partners,
naar hun eigen goeddunken. Aan het
einde van Het Programma, heeft de
deelnemer de mogelijkheid om verdere
openbaarmaking van de titel van het Plan
in te trekken via een schriftelijk verzoek.
9. Door deel te nemen aan het Programma
stem je in met het gebruik en de publicatie
van je naam en de titel van je Plan op de
Website.
10. Deelnemers geven toestemming aan
ROSE stories en de Partners om de
naam, beeltenis (welke van te voren is
goedgekeurd door de deelnemer), stem en
biografische informatie en de titel van het
Plan van die Deelnemer enkel en uitsluitend
te gebruiken voor promotiedoeleinden
in het kader van het Programma, in alle
media wereldwijd, zonder aanvullende
compensatie, kennisgeving of
toestemming. De Deelnemer stemt ermee
in deel te nemen aan redelijke marketingen promotionele activiteiten welke altijd in
overleg met de Deelnemer zullen worden
ingepland.
11. Op schriftelijk verzoek aan ROSE stories,
dat moet zijn ontvangen uiterlijk op de
sluitingsdatum voor aanmelding aan
het Programma, zoals uiteengezet in 4.1
hierboven, heeft een Deelnemer het recht
om zijn/haar Aanmelding in te trekken.
5. Selectie en criteria
1.

Alle in aanmerking komende
Plannen worden beoordeeld door de

5

Selectiecommissie.
2. ROSE stories kan aanvullende
selectiecriteria inzetten als het aantal
Aanmeldingen de verwachtingen overtreft.
3. De Selectiecommissie kan aanvullende
informatie van de Kandidaten opvragen
indien blijkt dat de aanmelding niet
volledig is conform de gestelde Richtlijnen
voor aanmelding, als dit nodig is om de
aanmeldingen te beoordelen.
4. Alle geselecteerde Deelnemers ontvangen
een e-mail voordat het geselecteerde Plan
door ROSE stories en de Partners wordt
aangekondigd.
5. Deelnemers hebben twee (2) werkdagen
na ontvangst van de kennisgeving per
e-mail om de aanvaarding te bevestigen
van de mogelijkheid om hun Plan in het
talentontwikkelingsprogramma uit te
werken. Als de geselecteerde Deelnemer
niet in aanmerking komt, niet kan worden
bereikt of niet binnen twee (2) werkdagen
na ontvangst van de kennisgeving
reageert, verliest de Deelnemer de kans om
door te gaan. De Selectiecommissie kan in
dat geval de optie om door te gaan aan
een vervangende Deelnemer toekennen,
maar is hiertoe niet verplicht.
6. De geselecteerde Deelnemers zullen
begeleiding en coaching krijgen met
één op één script-reviews met scripteditors van Scriptbank. Er worden
ook masterclasses, interne feedback
bijeenkomsten, een writersroom en
netwerk events georganiseerd. Deelnemers
maken de content benodigd voor het
maken van een presentatie dossier binnen
het tijdsbestek dat is vermeld bij het van
toepassing zijnde traject in de Timeline op
de Website.
7. Na voltooiing van de ontwikkelfase en
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nadat elke Deelnemer zijn inhoud voor
het dossier heeft ingediend, zal ROSE
stories de pitchdecks samen met het
persoonlijk profiel van de Deelnemer
gaan samenstellen. De presentatie en
het matchmaking event zullen worden
georganiseerd en begeleid door ROSE
stories in samenwerking met hiervoor
aangewezen individuen of organisaties uit
de groep van Programma-partners.
8. De beslissingen van de Selectiecommissie
zijn definitief en bindend voor alle zaken
die betrekking hebben op Het Programma.

6. Resultaat
1.

Door je aan te melden, verleen je de
Partners een exclusief first right of refusal
gedurende de looptijd van het Programma
voor eventuele verdere ontwikkeling en/of
productie van je Plan.
2. Als een van de Partners besluit een Plan te
willen door ontwikkelen of te produceren,
zullen Partner en de Deelnemer daarvoor
een aparte overeenkomst sluiten, die
de Partner aan de Deelnemer zal doen
toekomen na afloop van het Programma.
3. Indien meerdere Partners aangeven
hetzelfde plan te willen door ontwikkelen,
zal dit ten eerste door de Partners aan
ROSE stories kenbaar worden gemaakt.
ROSE stories zal in overleg met de
Deelnemer, de Deelnemer koppelen aan
een professional met de expertise die
voor deze onderhandeling met de Partners
noodzakelijk is.
7. Persoonsgegevens van de Deelnemer
Door deel te nemen aan het Programma en
je Aanmelding te uploaden via de Website,
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verstrek je persoonlijke gegevens aan ROSE
stories en de Partners. Deze persoonsgegevens
worden verwerkt in overeenstemming met
het Privacy beleid op de Website en de
toepasselijke wet- en regelgeving.

8. Vertegenwoordiging en garanties van de
deelnemer
1.

Je garandeert en vrijwaart ROSE stories
en de Partners dat je de autoriteit en
de juridische capaciteit hebt om deel
te nemen aan de Competitie en dat het
Plan en (indien van toepassing) het Script
dat je tijdens het Programma indient, je
eigen, oorspronkelijke creatie is (inclusief
ideeën, concepten en materialen) die
niet vóór inzending aan het Programma
is geëxploiteerd of onderworpen aan
overdracht, licentie of andere exploitatie
door jou of aan een derde partij.
2. Je garandeert tijdens het Programma geen
rechten te verlenen aan een derde partij
op het Plan en/of het Script. In elk geval
tot aan het moment voor de Partners om
rechten te verwerven van de Deelnemer
zoals bedoeld in artikel 6 hierboven.
3. Je garandeert dat het Plan dat je hebt
aangemeld voor het Programma:
(i) geen inbreuk maakt op de rechten van
ROSE stories en de Partners of derden,
of smaad of laster vormt, inclusief maar niet beperkt tot - intellectueleeigendomsrechten of rechten met
betrekking tot de bescherming van privacy,
(ii) niet in strijd is met enige huidige wet- of
regelgeving,
(iii) niet in strijd is met enige bepaling in
deze Algemene Voorwaarden
(iv) niet obsceen, discriminerend, hatelijk
of racistisch of etnisch beledigend is.
Verder garandeer je dat er geen lopende
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of dreigende rechtszaken of claims zijn in
verband met het Voorstel en/of het Script.
4. Je bent aansprakelijk voor en vrijwaart
ROSE stories en de Partners volledig van
alle aantoonbare schade en kosten,
inclusief - maar niet beperkt tot - schade
als gevolg van (vermeende) inbreuken op
IE-rechten, claims van derden, gederfde
winst, opgelopen boetes en juridische
kosten, die ROSE stories en de Partners
lijdt, of maakt als gevolg van (i) een
toerekenbare schending van de Algemene
Voorwaarden door jou, (ii) je deelname aan
het Programma (inclusief je Plan en (indien
van toepassing) Script) en/of gebruik van
de Website of (iii) onrechtmatig handelen.

9. Intellectuele eigendomsrechten
1.

De IE-rechten met betrekking tot het
Programma, de Website zijn in handen
van ROSE stories en de Partners of haar
licentiegevers.
2. Je behoudt de IE-rechten op je Plan,
Pitchdeck en, indien van toepassing, het
Script. Door je Plan beschikbaar te stellen
via de Website, verleen je ROSE stories
en de Partners de mogelijkheid om de
titel van het Plan te gebruiken enkel en
uitsluitend in verband met het Programma
en enkel en uitsluitend voor marketingen/of promotionele doeleinden van het
Programma en/of ROSE stories en de
Partners.
3. Je garandeert dat er geen (IE) rechten van
derden zijn die je beletten om het Plan en,
indien van toepassing, het Script aan te
melden.
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10. Aansprakelijkheid

11. Diversen

1.

1.

ROSE stories aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade van
welke aard dan ook in verband met
de Competitie of de prestaties van de
Website, voor zover dit is toegestaan onder
dwingend recht.
2. Indien ROSE stories of een van de Partners
- ondanks bovenstaande - aansprakelijk
is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot
directe schade die de Deelnemer lijdt als
gevolg van een aan ROSE stories en de
Partners toerekenbare tekortkoming of
onrechtmatige daad met een maximum
van € 1.000, -. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan materiële schade
aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter
voorkoming of beperking van directe
schade, en redelijke kosten gemaakt ter
vaststelling van de oorzaak van de schade.
Iedere aansprakelijkheid van ROSE stories
of de Partners voor andere schade dan
directe schade (“indirecte schade”),
waaronder - maar niet beperkt tot - verlies
en / of beschadiging van data (inclusief
Plannen), gederfde winst en gederfde
omzet, is uitgesloten.
3. De in de voorgaande leden van dit artikel
genoemde beperkingen en uitsluitingen
van aansprakelijkheid komen te vervallen
indien en voor zover de schade het gevolg
is van opzet of bewuste roekeloosheid van
ROSE stories (“eigen handelen”).
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Behoudens schriftelijke toestemming van
de Deelnemer verplichten ROSE Stories,
de Partners en De Deelnemer zich om
geen mededelingen met betrekking tot
de inhoud van het Plan te zullen doen
aan derden; derden geen inzage te geven
in stukken of bescheiden die ook maar
enigszins betrekking hebben op het Plan
en die aan de zorg van ROSE Stories en/
of Partners zijn toevertrouwd, dan wel op
andere wijze in zijn bezit zijn gekomen.
2. Het Nederlands recht is van toepassing
op het Programma en deze Algemene
Voorwaarden.
3. Alle geschillen die voortvloeien uit of
verband houden met het Programma of
de Algemene Voorwaarden zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam, tenzij dwingend recht anders
voorschrijft.
4. Als enige bepaling van deze Algemene
Voorwaarden op enig moment ongeldig
wordt of is, om welke reden dan ook,
heeft een dergelijke ongeldigheid geen
invloed op de geldigheid van de rest van
de Algemene Voorwaarden en zal een
dergelijke ongeldige bepaling worden
vervangen door een andere bepaling die
een effect zal hebben dat zo dicht mogelijk
ligt bij dat van de vervangen bepaling.
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