Algemene voorwaarden Omroep WNL

Omroep WNL (WNL) is een omroepvereniging en gevestigd in Amsterdam aan het Prins
Bernhardplein 200 (1097 JB).
mail:
info@omroepwnl.nl
telefoon:
020 – 250 23 00
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die door of namens Omroep WNL
worden geleverd. Onder Diensten wordt verstaan: alle (digitale) diensten die door of namens WNL
worden aangeboden.
1. Algemeen
1.1. Door onze diensten te gebruiken bent u akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden. Uw eigen of andere voorwaarden zijn niet van toepassing.
1.2. WNL kan deze algemene voorwaarden op ieder moment aanpassen.
1.3. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
1.4. Als één van deze bepalingen zijn rechtsgeldigheid zou verliezen, blijven de overige
bepalingen onverkort van kracht.
2. Inhoud en aansprakelijkheid
2.1. WNL neemt bij de totstandkoming van het aanbod alle journalistieke zorgvuldigheid in acht.
Toch kan het gebeuren dat er onjuistheden in het aanbod zijn opgenomen of dat het aanbod
niet volledig is. Een keuze van de gebruiker op basis van ons aanbod is voor eigen rekening
en risico.
2.2. Meningen die in het aanbod voorkomen hoeven niet gelijk te zijn aan de mening van de
redactie van WNL. De redactie van WNL is ook niet aansprakelijk voor de uitingen die derden
doen op de websites of andere diensten van WNL. Als wordt verwezen door middel van een
hyperlink is WNL niet aansprakelijk voor de inhoud op de site of platform waarnaar wordt
verwezen.
2.3. WNL is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten van
WNL door de gebruiker (zoals bijvoorbeeld onbereikbaarheid van onze website of schade die
zou voortvloeien uit het bijwonen van onze programma’s of deelname aan onze prijsvragen
of acties) of voor schade die verband houdt met de inhoud van ons aanbod zoals hierboven
bedoeld in 2.1 en 2.2, tenzij de schade het gevolg zou zijn van een grove schuld of opzet aan
de zijde van WNL.

3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1. De intellectuele eigendomsrechten op het aanbod van WNL (zoals bijvoorbeeld audiovisueel
materiaal, teksten en foto’s) zijn van WNL of van organisaties waarvan WNL een licentie
heeft gekregen om deze werken te kunnen gebruiken.
3.2. U mag het aanbod slechts voor prive gebruik gebruiken en nooit met een commercieel
oogmerk. Dat betekent dat linken naar de website van WNL mag in het kader van persoonlijk
gebruik (bijvoorbeeld Facebook). Video- en audiostreams mogen echter alleen worden
vertoond via een link naar de site van WNL of een embedded omroepplayer. Overneming,
herpublicatie, bewerking of toevoeging van het aanbod van WNL op wat voor manier dan
ook is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen
of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van ons logo ten behoeve
van linken of verwijzen is niet toegestaan.
3.3. Als u deelneemt aan een platform van WNL geeft u met het plaatsen van uw bijdrage
toestemming aan WNL deze bijdrage onbeperkt openbaar te maken en te verveelvoudigen.
U gebruikt bij deze bijdrage geen werken waar u geen recht op heeft en vrijwaart WNL voor
aanspraken van derde partijen als dit wel zo mocht blijken te zijn.
4. Voorwaarden voor deelname aan platforms of een forum van WNL
4.1 Voor deelnemers aan fora of andere vergelijkbare platforms van WNL gelden volgende
voorwaarden:
a. het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische, vulgaire of anderszins
ongepaste bijdragen te plaatsen;
b. het is niet toegestaan om niet onderbouwde beschuldigingen of beweringen over andere
gebruikers te plaatsen;
c. het is niet toegestaan om advertenties, commerciële of promotionele bijdragen te
plaatsen;
d. het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van u zelf of anderen (zoals emailadressen, privéadressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.
4.2 Berichten die, naar het oordeel van WNL, niet in overeenstemming zijn met de hiervoor
genoemde voorwaarden, kunnen door WNL worden aangepast of verwijderd. Gebruikers die
zich niet aan deze voorwaarden houden kunnen van het betreffende platform worden
verwijderd. WNL kan dat zonder voorafgaand bericht doen en correspondeert hier niet over.
4.3 Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van een forum of vergelijkbaar
platform, dienen alleen via contact tussen gebruiker en WNL te worden doorgegeven en niet
op het forum zelf te worden geplaatst.
5. Voorwaarden voor deelname aan prijsvragen of vergelijkbare spelacties
Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
Kansspelen. Per actie zal vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de actie kan
worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.
a. Bij deelname aan een actie wordt de deelnemer om persoonsgegevens gevraagd. Deze
persoonsgegevens heeft WNL nodig voor het uitvoeren van de prijsvraag. WNL verzoekt
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daarbij om niet meer persoonsgegevens dan nodig om de prijsvraag of actie te kunnen
uitvoeren. WNL gaat uit van de geldigheid van de opgegeven persoonsgegevens.
Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de actie ofwel ouder te zijn dan 16
jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of wettelijk
vertegenwoordiger(s) om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een
geldig identiteitsbewijs te verstrekken om de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.
Per deelname aan een actie bedragen de kosten maximaal de bij de betreffende actie
vermelde communicatiekosten.
De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren
in geld. De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijk persoon of
instrument en in geval van een prijsvraag door een onafhankelijke jury.
De winnaars zullen - afhankelijk van de betreffende actie - per post, per e-mail of per
telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven
correspondentieadres of telefoonnummer.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
In geval van een prijsvraag dienen deelnemers over een postadres in Nederland te
beschikken voor toezending van de prijs.
Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per (elektronische) post aan de winnaar worden
verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard
van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.
Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt
zijn recht op afgifte.
Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films,
sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting
geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van WNL tenzij dit in de
aanvullende voorwaarden anders is vermeld.
WNL kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien
de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins
onrechtmatig handelt jegens WNL of derden.
WNL besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een actie. Desondanks is het
mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of
andere van dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele
wijze een verplichting voor WNL in het leven roepen.
WNL behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging
zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

6. Voorwaarden voor het bijwonen van opnamen van programma’s of evenementen van
WNL
1. U bent verplicht de aanwijzingen van WNL tijdens de opname en het evenement direct en
strikt op te volgen.
2. Verstoring van de opname of het evenement is niet toegestaan. Het is ook verboden om
tijdens opnamen of evenementen promotionele acties (reclame-uitingen) te organiseren of
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daaraan mee te werken. Eventueel door verstoring of promotie veroorzaakte schade wordt
volledig op u vergoed.
(De opnameleider van) WNL kan besluiten u van de locatie te (laten) verwijderen, zonder tot
restitutie van het aankoopbedrag gehouden te zijn, indien u naar het oordeel van WNL niet
voldoet aan deze voorwaarden.
Zowel tijd, datum en locatie van opnames en evenementen kunnen wijzigen. WNL zal zich
inspannen u over eventuele wijzigingen te informeren. WNL is niet verantwoordelijk voor
eventueel door u gemaakte kosten ten gevolge van een wijziging. Uw ticket blijft uiteraard
geldig voor de gewijzigde opname of evenement.
Ingeval van een wijziging kun u uw ticket annuleren en zal WNL het aankoopbedrag terug
naar u overmaken.
Het is niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen naar de opname of het
evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs,
glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe
van inbeslagname.
Het is niet toegestaan om audio- en/of visuele opnamen te maken tijdens de opname of het
evenement.
Per opname of evenement kunnen bijzondere voorwaarden worden gesteld.
Het is mogelijk dat u voor binnenkomst wordt gefouilleerd.
Indien u te laat bij de opname of het evenement aankomt zal u – indien en voor zover
mogelijk – worden toegelaten op een geschikt moment tijdens de opname of het
evenement. WNL garandeert echter niet dat toegang dan nog mogelijk is.
***

