ACTIEVOORWAARDEN
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de nominatiecampagne ‘Verkiezingscampagne voor de
Muziekdocent van het Jaar (hierna “Actie”).
1.

ALGEMEEN

1.1

De Actie wordt georganiseerd door Buma Cultuur gevestigd en kantoorhoudende te (Saturnusstraat 4662, 2132 HB HOOFDDORP) hierna te noemen Buma Cultuur i.s.m. Persgroep Nederland B.V. gevestigd
en kantoorhoudende te (1018 LL Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9 (hierna “DPN”).

1.2

De Actie bestaat uit het beantwoorden van vragen, ten behoeve van de verkiezing Muziekdocent van het
Jaar.

1.3

De Actie start op 10 mei 2019 en eindigt op 25 mei 2019. Deelname is enkel mogelijk in deze periode.

1.4

DPN is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of
nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op
webwinkel.ad.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins
worden gecommuniceerd.

2.

DEELNAME

2.1

Om deel te nemen aan de Actie dient een deelnemer de vragen in te vullen.

2.2

Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.3

In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft DPN het recht om deelnemers uit
te sluiten.

2.4

DPN is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

3.

(PERSOONS )GEGEVENS

3.1

De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door DPN alleen gebruikt ten behoeve
van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie.

3.2

Buma Cultuur zal contact opnemen, obv de deelnemer aangeleverde contactgegevens van de
muziekschool, om toestemming te vragen voor deelname aan de actie en het gebruik van de
persoonsgegevens daarvoor.

3.3

Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden. Genomineerden die niet in publicitaire
activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij
weet dat ze winnaar is geworden. De genomineerden die hun medewerking verlenen aan publicitaire
activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

3.4

Buma Cultuur zal de winnaar contacteren om toestemming te vragen voor het publiceren van de
nominatie. Indien de winnaar hier bezwaar tegen maakt, zal de volgende op de ranglijst gecontacteerd
worden.

4.

NOMINATIEFASE & PUBLICITEIT

4.1

Uit het totaal van het aantal genomineerden wordt door Buma Cultuur een voorselectie gemaakt van 5
docenten op basis van de door de deelnemers gegeven motivaties en toelichting. De docenten uit deze
voorselectie worden door de Buma Cultuur benaderd en gevraagd of ze aan de uitverkiezing en het
publiceren van de nominatie willen meewerken. Na bevestiging van deelname zal Buma Cultuur op

bezoek gaan bij de muziekschool (of in overleg op een andere locatie) van de docent en wordt op video
een kort interview afgenomen waarin de docenten hun werkwijze en motivatie uit te doeken doen.
Deze video’s worden aan de juryleden voorgelegd samen met de door de deelnemers ingediende
motivatie in het formulier. De organisatie van vakdocenten VLS heeft een aanvullend protocol
opgesteld voor de jury zodat duidelijk is op grond van welke aandachtspunten het oordeel wordt
gegeven. De jury bestaat uit:
Frank Helmink: directeur Buma Cultuur
Jack Pisters: studieleider van de popafdeling van het conservatorium Amsterdam
Erik Bogers: bestuurslid VLS en vakdocent muziek.
4.2

Als een genomineerde docent wordt benaderd maar niet aan de verkiezing wenst mee te werken,
wordt een andere genomineerde docent gekozen o.b.v. bovengenoemde punten en benaderd.

4.3

Na bevestiging van deelname, worden de eerste week van juni alle interviews gepland en gemaakt.
Deze video’s zijn allereerst bedoeld voor de juryleden. Indien de docenten akkoord gaan met publicatie
worden deze op de website www.debestemuziekdocent.nl gepubliceerd.

5.

OVERIG

5.1

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door DPN.

5.2

DPN behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te
wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

5.3

DPN en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige
schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

5.4

DPN is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder,
maar niet beperkt tot tijdelijke onbereikbaarheid van de actiepagina, links die niet werken, problemen
met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.

5.5

Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

5.6

Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail ingediend worden aan info@uitjekrant.nl

-/-

