
VOORWAARDEN EN CONDITIES   

CLOUSEAU ACTIE ÉÉN KEER IN EEN LEVEN 

(hierna de ‘Actie’) 

Door aan de Actie mee te doen en ons uw gegevens te geven, bevestigt u dat u wenst deel te nemen 

aan de Actie om [een verrassing op maat van Clouseau] te winnen en bevestigt u akkoord te gaan met 

deze Voorwaarden en Condities van Warner Music Benelux ("Warner").  

 1. BEVOEGDHEID 

1.1 Om aan de Actie deel te nemen moet u een ingezetene zijn van België of Nederland. 

1.2 Om aan de Actie deel te nemen moet u 18 jaar of ouder zijn.  

1.3 Medewerkers van Warner (of hun familie), aan Warner gelieerde bedrijven of bedrijven of 

personen die direct betrokken zijn (geweest) bij de ontwikkeling of afhandeling van deze wedstrijd zijn 

van deelname uitgesloten. 

1.4 U kunt aan de Actie deelnemen op [vrijdag 29 oktober 2021], 00:00 uur, tot [woensdag 10 

november 2021], 23:59 uur. Warner is niet verantwoordelijk voor inzendingen die verloren gaan, 

beschadigd aankomen (bijvoorbeeld door dataproblemen) of voor de onmogelijkheid inzendingen te 

accepteren vanwege storingen, uitval of enig ander technisch probleem, inclusief problemen met 

internetverbindingen, in computersystemen, software, servers e.d. Late, niet-volledige, beschadigde 

inzendingen en inzendingen waarvan het vermoeden bestaat dat ze frauduleus zijn, zullen niet 

geaccepteerd worden. 

1.5 Warner heeft te allen tijde het recht om, zonder opgaaf van redenen, inzendingen uit te sluiten 

van deelname aan de Actie wanneer zij reden heeft om aan te nemen dat betreffende deelnemer zich 

niet gehouden heeft aan deze voorwaarden en condities of niet te goeder trouw gehandeld heeft. 

2. DEELNAME 

2.1 U kunt deelnemen aan de Actie door u in te schrijven en uw gegevens achter te laten en uw 

persoonlijk verhaal te delen,  

3. PRIJS 

3.1 De winnaar ontvangt [‘De winnaar ontvangt een verrassing op maat. Bij elke inzending bekijken we 

graag op welke manier we de kandidaat op originele manier kunnen verrassen. De omschrijving van de 

prijs is dus afhankelijk van de inzending’.] ,   

3.2 De prijs is niet inwisselbaar voor geld maar Warner behoudt zich het recht voor om de prijs te 

vervangen voor een alternatieve prijs van dezelfde of hogere waarde ingeval om enige reden de prijs 

niet beschikbaar mocht zijn. 

 4. DE WINNAAR 

4.1 De winnaar wordt willekeurig gekozen uit de lijst van deelnemers die tussen [[vrijdag 29 oktober 

2021], 00:00 uur, tot [woensdag 10 november 2021], 23:59 uur]  aan de Actie hebben meegedaan. De 



winnaar wordt gekozen uit alle correcte inzendingen. De keuze zal definitief zijn en hierover kan niet 

gecorrespondeerd worden. 

4.2 De winnaar zal via e-mail geïnformeerd worden uiterlijk op [vrijdag 19 november 2021] via het door 

u opgegeven e-mail adres. Wanneer u gewonnen heeft maar uw contactgegevens zijn gewijzigd sinds 

het moment van uw inzending behoudt Warner zich het recht voor om uw inzending verder uit te 

sluiten van deelname en een andere winnaar aan te wijzen. 

4.3 De winnaar dient binnen 24 uur na ontvangst van het e-mailbericht van Warner te reageren en de 

prijs te accepteren. Ingeval er niet binnen 24 uur gereageerd wordt zal de betreffende deelnemer niet 

langer als winnaar beschouwd worden en zal er een nieuwe winnaar worden aangewezen volgens de 

hierboven in 4.1 omschreven methode. Deze procedure zal gevolgd worden totdat er een winnaar is 

die de prijs geaccepteerd heeft. 

4.4 Warner kan de winnaar verzoeken om bewijzen van identiteit, leeftijd en residentie te overleggen. 

Ingeval van onduidelijkheid met betrekking tot de identiteit van de winnaar wordt de inzending geacht 

te zijn gedaan door de houder van het e-mailaccount van waar de inzending is gedaan. Warner kan de 

winnaar verzoeken bewijzen te overleggen dat de winnaar de officiële houder is van het betreffende 

e-mailaccount. 

4.5 Wanneer enige van de hierna volgende omstandigheden van toepassing is, wordt de winnaar 

geacht af te zien van de prijs en zal een alternatieve winnaar aangewezen worden volgens de in 4.1 

omschreven methode: a. de prijs (of enige correspondentie dienaangaande en/of ons bericht ter 

bevestiging van de winnaar) wordt als 'niet afleverbaar' ('non-deliverable') aan ons geretourneerd; b. 

de winnaar reageert niet op een verzoek om contact op te nemen met Warner binnen 24 uur na het 

versturen van een dergelijk verzoek; c. de winnaar reageert niet op het verzoek om bewijzen van 

identiteit, leeftijd en residentie te overleggen of kan deze niet overleggen binnen 48 uur na het 

versturen van een dergelijk verzoek, of d. Warner vermoedt dat er niet in overeenstemming met deze 

Voorwaarden en Condities gehandeld wordt. 

4.6 De namen van de winnaars kunnen worden verkregen door, na [maandag 22 november 2021] en 

voor [woensdag 22 december 2021], een aan u zelf geadresseerde gefrankeerde envelop te sturen 

naar 'Warner Music Benelux', met op de envelop vermeld: ‘[Eén Keer In Een Leven]. 

5. ALGEMEEN 

5.1 Prijzen mogen niet aan anderen worden overgedragen noch ingeruild worden voor geld of 

alternatieve prijzen. 

5.2 Onder voorbehoud van mogelijke toepasselijke wettelijke voorwaarden mag Warner, naar eigen 

goeddunken, deze Voorwaarden en Condities, de Actie en/of de prijs wijzigen, aanpassen, tenietdoen 

of opschorten ingeval dit nodig mocht blijken om technische redenen of om de naleving van 

toepasselijke wetten, voorschriften en richtlijnen te garanderen, of als er zich omstandigheden 

voordoen die buiten onze controle liggen. Warner is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen 

hiervan. In dergelijke omstandigheden zullen alternatieve prijzen aangeboden worden. 

5.3 Geen enkele verplichting, garantie, voorwaarde of conditie die niet uitdrukkelijk in deze 

Voorwaarden en Condities is omschreven, met uitzondering van wettelijk verplichte, zal van 



toepassing zijn op deze wedstrijd. Warner zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade ontstaan door 

deelname aan de Actie (inclusief eventuele schade aan de computer van de deelnemer of enig ander 

gerelateerd aan of veroorzaakt door deelname aan deze wedstrijd of door het downloaden van 

materiaal of software in verband met deze wedstrijd) of door het accepteren, gebruiken of misbruiken 

van de prijs met uitzondering van aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel, fraude en 

schade of verlies door nalatigheid welke niet uitgesloten is. 

5.4 Beslissingen van Warner zullen bindend zijn in iedere omstandigheid, ook wanneer het 

omstandigheden betreft die niet in deze Voorwaarden en Condities omschreven zijn. Hierover zal geen 

correspondentie gevoerd worden. 

5.5 Warner heeft het recht om een deelnemer of winnaar te diskwalificeren ingeval niet aan deze 

Voorwaarden en Condities wordt voldaan. 

5.6 In het geval dat een gebeurtenis of actie buiten Warner's controle het vermogen van Warner om 

door te gaan met de Actie op de data en op de manier beschreven in deze algemene voorwaarden 

verhindert of aanzienlijk belemmert (inclusief maar niet beperkt tot vandalisme, stroomstoringen, 

stormen, natuurrampen , overmacht, burgerlijke onrust, staking, oorlog en terreurdaad), kan Warner 

om gerechtvaardigde redenen de Actie annuleren en vanaf het begin op een ander tijdstip onder 

dezelfde voorwaarden hervatten. Als de Actie wordt gereguleerd door een toepasselijke 

overheidsinstantie, is de annulering of hervatting van de Actie onderworpen aan eventuele vereisten 

die door een dergelijke instantie worden opgelegd. 

5.7 De Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of 

geassocieerd met Facebook/Twitter/Instagram/Spotify/Deezer/Apple Music. Deelnemers ontheffen 

hierbij elk van Facebook, Instagram, Spotify, Deezer, Apple Music en Twitter van alle 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de Actie. Door deel te nemen aan de 

Actie erkent de deelnemer dat Facebook/Instagram/Twitter/Spotify/Deezer/Apple Music websites/ 

platforms zijn waarover de Promotor geen controle heeft en dat de Promotor niet verantwoordelijk is 

voor (a) eventuele problemen of verliezen die kunnen worden veroorzaakt door toegang tot of het 

gebruik van de Facebook/Instagram/Twitter/Spotify/Deezer/Apple Music-accounts van de deelnemer 

voor de Actie, of (b) het onvermogen van de deelnemer om succesvol toegang te krijgen tot zijn of 

haar Facebook/Twitter/Instagram/Spotify/Deezer/Apple Muziek voor deze actie. 

 6. PUBLICITEIT EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS  

6.1 Met deelname aan deze wedstrijd, gaan deelnemers akkoord dat Warner, en aan Warner 

geaffilieerde bedrijven, gebruik maken van de persoonlijke gegevens die door de deelnemer zijn 

opgegeven, als onderdeel van deze wedstrijd en het toekennen van prijzen alsook het sturen van 

nieuwsbrieven mits door u aangevraagd, één en ander in overeenstemming met de Warner Privacy 

Policy die u kunt raadplegen op www.wminewmedia.com/privacy Het verstrekken van persoonlijke 

gegevens is vrijwillig, maar het is essentieel om deel te nemen aan de actie. Deelnemers hebben het 

recht om op elk moment toegang te krijgen tot de verstrekte gegevens, evenals het recht om 

rectificatie, verwijdering of beperking ervan te eisen en alle andere rechten volgens de AVG en andere 

toepasselijke lokale gegevensbeschermingswetten, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar 

privacypolicy@wmg .com   

http://www.wminewmedia.com/privacy


6.2 Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaat elke deelnemer, indien geselecteerd als 

winnaar/runner-up, uitdrukkelijk akkoord en stemt in met de publicatie van hun naam om de 

legitimiteit en transparantie van deze actie aan te tonen. De winnaar/runner-up kan ook worden 

gevraagd om deel te nemen aan onze promotionele publiciteit en om een vrijgaveformulier te 

ondertekenen met betrekking tot dergelijke publiciteit. Door deel te nemen aan deze actie, gaat u 

ermee akkoord dat wij (of een door ons gekozen derde partij) uw inzending, details van uw naam, 

gelijkenis, stem, prestatie (indien van toepassing) en provincie/land/ territorium van verblijf mogen 

gebruiken en/of andere aanduidingen van uw persona in welke media dan ook en in elk medium, 

wereldwijd voor reclame- en promotiedoeleinden verband houdend met de actie zonder aanvullende 

toestemming, kennisgeving of compensatie, mits wettelijk verplicht. 

6.3 Winnaars gaan ermee akkoord om alle kennis en gegevens van Warner en haar zakelijke 

activiteiten en personeel verkregen door deelname aan deze wedstrijd vertrouwelijk te behandelen. 

 7. JURISDICTIE 

Op de wedstrijd en deze Voorwaarden en Condities zal Belgisch Recht van toepassing zijn afhankelijk 

van het land van deelname. Geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegdheid van de 

rechtbank van Brussel. 

  

8. PROMOTOR/DATA CONTROLLER 

België: Warner Music Benelux S.A./N.V. Romeinsesteenweg 468 bus 6, 1853 Grimbergen 

 


