Algemene spelvoorwaarden
Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de door Sena, gevestigd aan de Catharina van
Renneslaan 20 te Hilversum, en Buma/Stemra, gevestigd aan de Saturnusstraat 46-62 te Hoofddorp
georganiseerde actie: Win 10 Ocean Blue Vip arrangementen voor Marco Borsato op 1 juni 2019. De
spelvoorwaarden en informatie over de actie zijn in te zien op http://www.muziekwerkt.nl. Muziek
Werkt handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
1.

a) De actie wordt georganiseerd ter promotie van het platform Muziek Werkt.
b) De deelname aan deze actie loopt van 1 januari 2019 tot en met 17 mei 2019.

2.

a) Iedere gevestigde ondernemer in Nederland is vrij om mee te doen aan de actie van
Muziek Werkt. Deelnemers zonder licentie bij Sena en/of Buma/Stemra worden niet
uitgesloten van deelname. Bij deelname aan de actie door een minderjarige tot 16 jaar is
toestemming van een ouder noodzakelijk.
b) De actie is in beginsel gecommuniceerd aan individuele muziekgebruikers. De wijze
waarop door hen kan worden deelgenomen is al volgt: Bij iedere verzonden factuur en
herinnering in de periode van 1 januari 2019 tot en met 17 mei 2019 van het Service Centrum
Auteurs- en Naburige rechten is een flyer bijgevoegd over Muziek Werkt en de actie met in
de tekst een link naar www.muziekwerkt.nl. Op de website dienen alle gevraagde gegevens
te worden achtergelaten. Per vestigingsadres kan eenmalig worden meegedaan.
c) Daarnaast is de actie gecommuniceerd aan de contactpersonen van de
brancheorganisaties waar Sena en/of Buma/Stemra een collectieve overeenkomst mee
hebben afgesloten. Muziekgebruikers die in beginsel mee lopen in een collectieve licentie
van de betreffende brancheorganisatie, kunnen op deze wijze worden geattendeerd op de
actie. De verantwoordelijkheid voor de communicatie over de winactie voor
muziekgebruikers die mee lopen in de collectieve licenties ligt echter bij de
brancheorganisaties. Sena en Buma/Stemra kunnen op geen enkele wijze garanderen dat
muziekgebruikers die mee lopen in de collectieve licentie worden geïnformeerd over het
bestaan van deze actie. De wijze van deelname is als volgt: Het invullen van de gegevens
dient door de muziekgebruikers te worden gedaan via www.muziekwerkt.nl. Sena en
Buma/Stemra is op geen enkele wijze aansprakelijk voor individuele en collectieve
licentiehouders die niet of niet tijdig zijn geïnformeerd over het bestaan van de winactie ‘Win
10 Ocean Blue VIP arrangementen voor Marco Borsato op 1 juni 2019’.

3.

De prijs: Muziek Werkt verloot 10 Ocean Blue VIP arrangementen voor Marco Borsato op 1
juni 2019 onder de deelnemers. De prijs is bedrijfsgebonden, niet overdraagbaar en niet
inwisselbaar voor geld of prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde.

4.

Deelnemers die onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekken, kunnen worden uitgesloten
van deelname en kunnen geen aanspraak maken op de prijs.

5.

De aanwijzing van de winnaar geschiedt op onpartijdige wijze met behulp van de My SQL
database van Sena. Alle deelnemers worden opgenomen in deze database. De trekking vindt
plaats op 20 mei 2019.

6.

Uiterlijk 20 mei 2019 wordt telefonisch contact opgenomen met de winnaar. De winnaar
wordt tevens gepubliceerd op www.muziekwerkt.nl.

7.

Met deelname verplicht de winnaar zich mee te werken aan promotionele uitingen en/of
activiteiten van Sena en Buma/Stemra in relatie tot de winactie. Promotionele uitingen van
de winnaar over de winactie, of de gewonnen prijs, dienen te worden voorgelegd aan Sena
en Buma/Stemra voor publicatie. In promotionele uitingen van de winnaar over de winactie
dient altijd het logo van Muziek Werkt te worden opgenomen.

8.

Bij deelname worden de achtergelaten gegevens opgeslagen door Sena en Buma/Stemra, en
daarmee ook het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten. Deze gegevens worden
uitsluitend gebruikt om u te informeren over de winactie en de gebruikelijke taken en
werkzaamheden van Sena en Buma/Stemra en daarmee het Service Centrum Auteurs- en
Naburige rechten.

9.

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de
actievoorwaarden en verklaart hij zich te zullen houden aan de voorwaarden die aan de actie
zijn verbonden. De deelnemer erkent door acceptatie van deze voorwaarden dat deelname
aan de actie geheel voor eigen risico is.
Sena, Buma/Stemra, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet
aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere
wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot: de
door haar, uitgekeerde prijzen en het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of
het wijzigen van de prijzen.
Indien deelnemer een klacht over deze actie wil indienen, dan kan deze per mail worden
ingestuurd naar info@muziekwerkt.nl. De klacht zal binnen een maand door de
communicatieafdeling van Sena of Buma/Stemra in behandeling worden genomen.

10.

Sena en Buma/Stemra behouden zich het recht voor om de actie te beëindigen en/of de
voorwaarden, bepalingen of informatie aan te passen. Zo nodig zal een gewijzigde versie van
deze actievoorwaarden op de website www.muziekwerkt.nl worden geplaatst.

