Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Sport Awards Purmerend 2017. De verkiezing wordt
georganiseerd door de Purmerendse Omroep Vereniging (“RTV Purmerend”) gevestigd te Purmerend
en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40626001 (hierna: De Organisatie).
Alle stemmers, genomineerden en direct betrokkenen verklaren zich akkoord met deze Algemene
voorwaarden.
Definities
• Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
• Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt.
• Genomineerde: de persoon of organisatie waarop een stem kan worden uitgebracht volgens
de gestelde eisen om in aanmerking te (kunnen) komen.
• De Organisatie: De werkgroep Sport Awards Purmerend bij RTV Purmerend
• Direct betrokkenen: partners, sponsoren en juryleden.
• Gedragscode Promotionele Kansspelen: de gedragscode zoals in werking getreden op 1
januari 2014.
• Prijzen: De te winnen prijzen zoals omschreven op de website van De Organisatie.
• Prijswinnaar: de stemmer die conform de Algemene voorwaarden een prijs wint.
• Website van De Organisatie: www.rtvpurmerend.nl.
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele event Sport Awards Purmerend 2017
en ziet dus toe zowel op de deelname aan de Sport Awards Purmerend als genomineerde, als op het
uitbrengen van een stem en op ieder gebruik van de internetsite(s).
Deelname en stemmen is gratis
Deelname aan de verkiezing is gratis voor zowel genomineerden als voor stemmers. Uitzondering
hierop vormt het uitbrengen van een stem via SMS, zie de paragraaf ‘Stemmen via SMS’ voor meer
informatie hierover.
De prijzen
Genomineerden maken met hun deelname kans op de volgende prijzen:
• Beste sportman – beeldje
• Beste sportvrouw – beeldje
• Beste jeugdsporter – beeldje
• Beste sportteam – beeldje
Nominaties
Iedereen kan één of meerdere personen nomineren via het speciale websitegedeelte op
www.rtvpurmerend.nl. Er kan genomineerd worden vanaf 19 november 2017 tot en met 3 december
2017. Iemand kan genomineerd worden als hij of zij woonachtig is in Purmerend (ten tijde van het
behalen van de prestatie) en deelneemt aan een competitie die bovenlokaal is georganiseerd in de
vorm van een koepel of een sportbond. Indien de genomineerde niet in de gemeente Purmerend
woont ten behoeve van het uitvoeren van zijn of haar sport, kan deze ook genomineerd worden en zal
de jury zich beraden of deze sporter in aanmerking komt voor een nominatie. De sportprestatie moet
zijn geweest tussen 1 januari 2017 tot en met 3 december 2017. Onder jeugdsporter wordt verstaan:
iemand die ten tijde van het behalen van de prestatie niet ouder is dan 15 (dus tot en met 15 jaar).
Mocht een genomineerde onverhoopt niet (langer) genomineerd willen zijn, dan kan hiertoe een
verzoek worden gedaan bij De Organisatie. De categorieën waarvoor men kan nomineren zijn: 1)
beste sportman, 2) beste sportvrouw, 3) beste jeugdsporter en 4) beste sportteam.
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Er wordt door de jury een longlist samengesteld op basis van de ontvangen nominaties via de website
en eventueel sporters/teams die zijn aangedragen door de jury. Hiervoor staan twee weken. De jury
maakt vervolgens uit de inzendingen en hun eigen bijdrage van deze longlist een selectie van drie
genomineerden per categorie. Basis zijn de objectieve sportprestaties per sporter/team.
Stemprocedure
Er kan maximaal van een telefoonnummer 1 keer gestemd worden per categorie via SMS. Er vinden
regelmatig controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte
stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-)automatisch zijn uitgebracht of waarbij veelvuldig
gebruik is gemaakt van hetzelfde telefoonnummer voor het bevestigen van stemmen, dan wel van
oneigenlijke telefoonnummers. Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via één
telefoonnummer tellen mee per verkiezingsronde per categorie, waarbij het op basis van de
stemgegevens duidelijk is dat het om de stem gaat van één uniek persoon.
Daarnaast wordt ook gekeken of er sprake is van een sportieve deelname aan de verkiezing door
genomineerden. De Organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of
onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgave van redenen, een genomineerde te
diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen.
Tijdens de stemprocedure kan aan stemmers de keuze worden geboden om vrijwillig toestemming te
geven aan genomineerden, aan De Organisatie en/of aan de partners van de verkiezing om hen te
benaderen dan wel informatie te verstrekken. Men kan hierbij zien om wat voor bedrijf/organisatie het
gaat, het type informatie dat men ontvangt, via welk communicatiemiddel en hoe vaak. Het is niet
verplicht om hiervoor toestemming te geven om een stem te kunnen uitbrengen.
De Organisatie, genomineerden en partners zijn verplicht ook in geval van eerder gegeven
toestemming, te allen tijde de mogelijkheid tot uitschrijving te bieden. Hiervoor kan de
uitschrijvingsmogelijkheid gebruikt worden welke vermeld is in de communicatie van de betreffende
partner.
Er kan gestemd worden tussen 14 januari 2018 tot en met 19 januari 2018.
Eenmalig stemmen via SMS
Stemmen via SMS mag maximaal één (1) keer per mobiel nummer per verkiezingsronde per
categorie. Ter bevestiging van een stem via SMS wordt één (1) SMS-bericht retour verzonden. De
kosten hiervan bedragen eenmalig € 0,25 (exclusief de kosten voor het gebruik van de mobiele
telefoon).
Indien er een tweede keer met hetzelfde mobiele nummer gestemd wordt via SMS, wordt opnieuw
een bericht retour verzonden waarin staat dat er slechts één (1) keer per mobiel nummer gestemd
mag worden. Ook de kosten van dit retour verzonden SMS bericht bedragen eenmalig € 0,25
(exclusief de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). Deze stem telt dus niet mee.
Indien bij het stemmen via SMS een onjuiste code of een onjuist bericht wordt verstuurd, wordt een
bericht retour verzonden waarin staat dat het bericht niet verwerkt kan worden omdat het bericht of de
gebruikte code onjuist zijn. Ook de kosten van dit retour verzonden SMS bericht bedragen eenmalig €
0,25 (exclusief de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon).
De stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure
correct, up-to-date en volledig zijn. De stemmer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar
waarheid en volledig invult. Deelname aan de verkiezing is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei
wijze (in)direct betrokken is bij De Organisatie of één van de partners van de verkiezing. Bij jonger dan
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18 jaar is expliciet toestemming van een ouder, verzorger of voogd nodig. Voor zover dit mogelijk is
zal De Organisatie hierop toezien, maar dit is helaas niet in alle gevallen mogelijk.
De einduitslag
De uitslag is gebaseerd op zowel de stem van de vakjury als van het publiek. De stem van de vakjury
zal voor 2/3 deel meetellen en de publiekstemmen voor 1/3 deel. Bij allebei wordt uitgegaan van 100%
welke verdeeld wordt onder de genomineerden. Voorbeeld: 500 stemmen waarvan 200 voor
genomineerde 1, 200 voor genomineerde 2 en 100 voor genomineerde 3 is dus 40/40/20%. De jury
verdeelt ook 100% onder de genomineerden en die percentages worden in de verhouding 2/3 deel
jury en 1/3 deel publiek bij elkaar opgeteld voor de einduitslag. De jury verdeelt haar punten al voordat
de sms-uitslag bekend is. Wanneer er zich storingen voordoen in de stemsystemen, zal de (bij De
Organisatie bekende) laatste tussenstand worden gebruikt t.b.v. de einduitslag. Bij gelijkstand telt het
juryrapport de winnaar.
De internetsite
Het gebruik van de internetsite voor het aandragen van genomineerden komt voor eigen rekening en
risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering
onderhevig. Bijgevolg kan De Organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de
aangeboden informatie.
Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met
betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het
bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De Organisatie verwerpt
iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, indirecte, materiële en/of immateriële
schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die
het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.
Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via email mogelijk
veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De Organisatie aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of
aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden
onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door De Organisatie en/of gebruikers via e-mail
verzonden informatie.
Informatie van derden en hyperlinks
Verwijzingen naar internetsite, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de
gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van
derden en internetsite waarnaar verwezen wordt, kan De Organisatie nimmer garanties bieden ten
aanzien van deze informatie of hyperlinks. De Organisatie verwerpt dan ook iedere
verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten
gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.
Cookies
Om de verkiezing en de nominatierondes goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen
verbeteren kan de internetsite gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina's van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde
schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer
informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.
Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite
De Organisatie behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk
buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite.
De Organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige
schadevergoeding jegens stemmers of Genomineerden gehouden zijn.
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Informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden
Via de internetsite, e-mailberichten en SMS-berichten van de verkiezing kunnen informatie, (win)acties
en aanbiedingen van derden worden gecommuniceerd. Voor zowel de inhoud als de vorm van deze
informatie, (win)acties en aanbiedingen kan De Organisatie niet aansprakelijk worden gesteld. Dit
geldt voor iedere uit deze informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden voortvloeiende schade.
Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, indirecte, materiële en/of immateriële
schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van of enig
verband houdt met de informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden wordt door De Organisatie
uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan De Organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk
worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie, (win)acties
en aanbiedingen van derden.
Persoonsgegevens
De Organisatie respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. De
Organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in
overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
De gegevens die nodig zijn om een stem uit te kunnen brengen worden eigendom van de Organisatie.
De Organisatie kan deze informatie beschikbaar stellen aan onder meer, maar niet uitsluitend,
genomineerden en partners van de verkiezing. De Partners van de verkiezing zijn terug te vinden op
de internetsite.
Op grond van de wet kan men De Organisatie met redelijke tussenpozen vragen welke gegevens er
over de eigen persoon bij De Organisatie bekend zijn. Men kunt ons altijd corrigeren als er
onjuistheden staan in de ingevoerde gegevens. Een verzoek tot inzage in of correctie van gegevens
kunt men aan ons doen via de contactgegevens zoals vermeld op de internetsite.
Rapportages
De Organisatie is gerechtigd om geïnteresseerden inzicht te bieden in de stemmen en nominaties.
Deze rapportages bevatten alleen geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare
informatie.
Aansprakelijkheid
De Organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze
Verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe,
indirecte, materiële en/of immateriële schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde
inkomsten die het gevolg zijn van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de
internetsite en/of het uitbrengen van een stem wordt door De Organisatie uitdrukkelijk verworpen.
Onder geen beding kan De Organisatieverantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de
onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.
De Organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade
veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te reiken prijzen.
De Organisatie en al haar partners, zijn niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails
en de uitreiking van eventuele prijzen. Indien de prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist
door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, wordt de hierdoor geleden schade
op deze persoon verhaald.
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Intellectueel eigendom
Op de verkiezing, het uiterlijk, het format, de samenstelling en de techniek van de internetsite rusten
intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan De Organisatie en/of een der gelieerde partners.
Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en
geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde
toegestaan de internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de Organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de
internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of
anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.
Wijzigingen in de Algemene voorwaarden
De Organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande
kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt
op de internetsite.
Slotbepalingen
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de Algemene
Voorwaarden niet voorzien, beslist De Organisatie van de verkiezing. Voor zover door de regels van
dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar
aanleiding van het gebruik van de internetsite worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse
rechter van het bijbehorende kanton.
De Organisatie handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
Contact
Mocht u na het lezen van de Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze
voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de Verkiezing, de internetsite, het stemmen en/of
de prijzen, neem dan contact op via sportawards@rtvpurmerend.nl
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