actievoorwaarden
‘Word sintersongwriter met de
sintersizer van HEMA’
1. Algemeen
1.1

Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie “Word
sintersongwriter met de sintersizer van HEMA” (hierna: “Actie”), die georganiseerd wordt
door HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam, Nederland, aan de NDSM-straat 10 (hierna:
“HEMA”).

1.2

Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor alle in Nederland woonachtige kinderen
die op het moment van deelname op de basisschool zitten (de “Deelnemer”). Deelnemers
kunnen zo vaak deelnemen aan de Actie als zij zelf willen.

1.3

De Deelnemer dient voor deelname aan de Actie toestemming te krijgen van een ouder of
wettelijk vertegenwoordiger (hierna: “Ouder”). Zie voor meer informatie artikel 2 van deze
Actievoorwaarden.

1.4.

Toestemming voor deelname aan de Actie betekent instemming met deze Actievoorwaarden.

1.5.

De Actie start op 7  november 2016 en eindigt op 4 december 2016 (hierna: “Actieperiode”).
Na 4 december 2016 is deelname aan de Actie niet meer mogelijk. Deelnemers maken tot
en met 4 december 2016  kans op het winnen van een weekprijs (hierna: “Weekprijs” of
“Weekprijswinnaar”) en/of een hoofdprijs (hierna: “Hoofdprijs” of “Hoofdprijswinnaar”). Zie
voor meer informatie artikel 3 over prijzen.

2. Deelname aan de Actie
2.1

Deelname aan de Actie en het vragen van toestemming aan een Ouder gaat als volgt:
A.

De Deelnemer download de App.

B.

De Deelnemer maakt zijn/haar eigen muziek op de Sintersizer©.

C.

De Deelnemer schrijft zijn/haar eigen tekst voor een lied (hierna: “Lied”).

D.

Als de muziek en tekst klaar is klikt de Deelnemer op de button met camera icoon

waardoor het Lied kan worden opgenomen.
E.

Als het Lied opgenomen is, geeft de Deelnemer zijn/haar Lied een naam.

F.

Vervolgens kiest de Deelnemer voor ‘jouw video insturen’ of ‘video delen (je doet niet

mee aan de wedstrijd’)’.
G.

Er verschijnt een pop up waarin wordt aangegeven dat de Deelnemer het Lied aan zijn

of haar Ouder moet laten zien.
H.

Nadat de Deelnemer het Lied heeft laten zien, kan hij/zij doorgaan met het invullen van

zijn of haar gegevens (volledige naam, leeftijd en jongen/meisje) en een e-mailadres van
een Ouder die een e-mail ontvangt waarin toestemming wordt gevraagd voor deelname.
Vervolgens kan de Deelnemer kiezen voor ‘versturen’.
I.

Het Lied van de Deelnemer wordt geüpload, waarna deze te zien is in de galerij op de

actiesite www.hema.nl/sintersizer (hierna: “Actiesite”)
J.

Indien de Deelnemer kiest voor video delen (je doet niet mee met de wedstrijd), is het

Lied niet te zien in de galerij op de Actiesite. De Deelnemer ontvangt een link waarmee zij hun
filmpje kunnen delen op Social Media en via e-mail.
K.

Indien de Ouder niet reageert op de toestemmingse-mail, wordt er eenmaal een

herinneringse-mail gestuurd. Indien de Ouder niet reageert binnen de aangegeven termijn in
de herinneringse-mail, wordt het Lied verwijderd uit de galerij op de Actiesite. De Deelnemer
doet dan niet meer mee met de actie.
L.

Indien blijkt dat het Lied strijdig is met bepalingen uit deze Actievoorwaarden, heeft

HEMA het recht het Lied te verwijderen van de Actiesite. De Deelnemer doet dan niet meer
mee met de Actie.

2.2

De Deelnemer mag geholpen worden door familie of vrienden bij het schrijven en zingen van
het Lied, het maken van de muziek en het maken van een video van het Lied.

2.3

Bij gebruik van bestaande muziek en tekst mag de Deelnemer uitsluitend gebruikmaken van
de volgende muzieknummers: 1, 2, 3, 4 hoedje van papier, alle eendjes zwemmen in het
water, klap eens in je handjes, in Holland staat een huis, in de maneschijn, de wielen van de
bus, hoor wie klopt daar kinderen, zie de maan schijnt door de bomen, de zak van Sinterklaas
en klein, klein kleutertje. Dit in verband met mogelijke aanspraken van derden op intellectuele
eigendomsrechten.

2.4. Indien de Deelnemer ervoor kiest in aanmerking te komen voor de Week- en Hoofdprijs
dan komt het Lied in de galerij op de Actiesite te staan en vanuit daar kan het Lied gedeeld
worden op Social Media (Facebook/Twitter) of via e-mail.
2.5

Het Lied komt in een galerij op de Actiesite te staan. De Deelnemer kan het Lied vervolgens
via Social Media (Facebook/Twitter) en via e-mail delen om zo zijn of haar Lied onder de
aandacht te brengen en om stemmen te verwerven op de Actiesite. Men kan uitsluitend op de
Actiesite stemmen. Stemmen via Social Media is niet mogelijk.

2.6. Er wordt iedere week een Weekprijs uitgereikt. Tevens zijn er vijf Hoofdprijzen te verdelen. Zie
voor meer informatie artikel 5 over prijzen.  
2.7

Een Deelnemer kan er ook voor kiezen om het Lied uitsluitend voor eigen gebruik te maken
en niet mee te dingen voor de Weekprijs of Hoofdprijs. In dat geval geldt hetzelfde als
aangegeven in artikel 2. De Deelnemer moet bij registratie een e-mailadres invullen van een
Ouder in verband met toestemming voor deelname aan de Actie. Na het opnemen van zijn
of haar Lied kiest de Deelnemer voor de keuze ‘jouw video delen (je doet niet mee aan de
wedstrijd)’.  Hiermee geeft de Deelnemer automatisch aan dat hij/zij niet in aanmerking wenst
te komen voor de prijzen. Het Lied komt dan ook niet in de galerij op de Actiesite te staan.

2.8

Het Lied mag geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die
aanstootgevend of obsceen kunnen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of
misdrijven. Het is verboden vulgaire, hatelijke, racistische, bedreigende en/of seksueel getinte
teksten en beelden te gebruiken. Het staat HEMA vrij om een Lied dat naar het oordeel van
HEMA niet passend is, achteraf te weigeren  en dus achteraf te verwijderen uit de galerij op
de Actiesite. Het Lied doet dan niet (meer) mee met de Actie. Ook een Lied dat niet mee doet
met de wedstrijd worden gescreend en kan achteraf worden verwijderd op grond van artikel
2.8 tot en met 2.11.

2.9

Het Sinterklaasfeest is een familiefeest, waarin het plezier van kinderen centraal staat. De
pietendiscussie is dan ook nadrukkelijk geen onderdeel van deze campagne. Indien er een
video wordt gemaakt die direct (of indirect) als doel heeft de pietendiscussie (verder) aan te
wakkeren of dit als gevolg kan hebben, staat het HEMA vrij het Lied op grond van voorgaand
artikel te weigeren  en/of later te verwijderen van de galerij in de App en op de HEMA
actiesite. Het Lied doet dan niet (meer) mee met de Actie.  

2.10. Indien het Lied inbreuk maakt op enige rechten van derden of anderszins onrechtmatig is,
heeft HEMA het recht het Lied te verwijderen uit de galerij op de Actiesite of van Social Media
of Youtube van HEMA. Het Lied doet dan niet (meer) mee met de Actie.
2.11

Indien het Lied niet (meer) meedoet met de Actie, komt deze dus niet in aanmerking voor de
Week- en Hoofdprijs.  

3. Prijzen
3.1.

Gedurende de Actieperiode wordt éénmaal per week een Weekprijs uitgereikt. De prijs is een
HEMA cadeaupakket, en heeft een waarde van  € 77.- of € 73,50, afhankelijk van het gekozen
pakket. De Weekprijswinnaar mag kiezen uit twee verschillende cadeaupakketten. De inhoud
van elk pakket is te vinden op de Actiesite. Deze prijs wordt uitgereikt aan degene die in
de betreffende week via de Actiesite de meeste publieksstemmen heeft gekregen op zijn
inzending.

3.2. Op de maandag na het aflopen van iedere kalenderweek, zal de Deelnemer met de

meeste stemmen op de Actiesite de Weekprijs krijgen. HEMA maakt uiterlijk op de dag na de
vaststelling de Weekprijswinnaar bekend, door het sturen van een e-mail naar het door de
Deelnemer opgegeven e-mailadres van de Ouder. Data met betrekking tot het bepalen van
de Weekprijswinnaar en het berichten van de Weekprijswinnaar:
• Week 1 : 7 nov t/m 13 nov. Bepalen winnaar 14 nov. Bericht naar winnaar op 15 nov
• Week 2: 14 nov t/m 20 nov. Bepalen winnaar 21 nov. Bericht naar winnaar op 22 nov
• Week 3: 21 nov t/m 27 nov. Bepalen winnaar 28 nov. Bericht naar winnaar op 29 nov
• Week 4: 28 nov t/m 4 dec.   Bepalen winnaar 5 dec.   Bericht naar winnaar op 6 dec
3.3. Het cadeaupakket zal binnen 4 weken na bericht aan de Weekprijswinnaar via de post
worden verzonden.
3.4

Een Deelnemer kan met een Lied slechts één keer Weekprijswinnaar worden. Na het bepalen
van de Weekprijs dingt de Deelnemer met zijn of haar Lied ook niet meer mee voor de
daarop volgende Weekprijs. De Deelnemer kan wel een nieuw Lied opnemen waarmee hij of
zij in aanmerking kan komen voor een nieuwe Weekprijs.

3..5 Je kunt één keer op hetzelfde Lied stemmen.  
3.6

Een HEMA jury kiest uit alle liederen die in de Actieperiode zijn ingezonden en meedingen met
de Prijs vijf Hoofdprijswinnaars. HEMA maakt de vijf Hoofdprijswinnaars vanaf 26 november
2016 bekend, door het sturen van een e-mail naar het eerder opgegeven e-mailadres. Houd
e-mail dus goed in de gaten! De Hoofdprijswinnaars dienen binnen twee dagen te reageren.
Het aantal stemmen dat de Deelnemer gedurende de Actieperiode heeft gekregen is niet
bepalend voor de Hoofdprijs.

3.7

De Hoofdprijswinnaars mogen tijdens het Sint concert met zijn of haar eigen Lied op te
treden voor een publiek in de HEMA aan de Nieuwendijk te Amsterdam. Zij worden daarbij
persoonlijk en individueel gecoacht door zanger Tim Douwsma.

3.8

Het Sint concert zal plaatsvinden in de avond van 30 november 2016, in het filiaal van HEMA
aan de Nieuwendijk 174 -176 te Amsterdam. Hoofdprijswinnaars dienen die datum van 16.00 tot
20.00 uur beschikbaar te zijn.4.8 Indien een Hoofdprijswinnaar niet beschikbaar is, dient hij/zij
dit uiterlijk op 28 november 2016 voor 14.00 uur aan HEMA kenbaar te maken.

3.9

Indien een Hoofdprijswinnaar niet binnen twee dagen na het bekendmaken van de
Hoofdprijswinnaars heeft gereageerd, niet beschikbaar is op bovengenoemde datum of
anderszins niet meewerkt aan de Hoofdprijs, komt de Hoofdprijs voor hem/haar te vervallen
en staat het HEMA vrij om de Hoofdprijs voor een ander beschikbaar te stellen. De HEMA jury
zal dan een nieuwe Hoofdprijswinnaar uitkiezen.

4. Snapchat
4.1

Het officiële snapchat account van HEMA is ‘hema_snaps’. Let hier goed op, stuur geen
gegevens of andere persoonlijke zaken naar ander Snapchat account die zich voordoet als
HEMA. Bij twijfel kan altijd gemaild worden naar socialmediaNL@hema.nl of een tweet naar @
HEMA.

4.2

Door het versturen van een snap naar hema_snaps geef je HEMA toestemming om foto’s,
video’s en andere snaps die naar dit account worden gestuurd te gebruiken in de Snapstory
van HEMA.

4.3

Als je snaps instuurt op snapchat en je bent jonger dan 18 jaar oud dien je toestemming te
hebben van je ouders.

5. Intellectuele eigendomsrechten
5.1.

De Deelnemer verleent aan HEMA een wereldwijde, eeuwigdurende, exclusieve,
overdraagbare licentie tot het gebruik van het Lied en de videobeelden in de ruimste
zin van het woord, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de openbaarmaking of
verveelvoudiging van het Lied of gebruik voor andere promotionele doeleinden. HEMA
is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan Deelnemer. Voor zover mogelijk doet de
Deelnemer afstand van zijn of haar persoonlijkheidsrechten in de zin van de Auteurswet.

HEMA is niet gehouden het Lied op verzoek van de Deelnemer te verwijderen van de
Actiesite, Social Media of Youtube.
5.2. Iedere Deelnemer die met zijn/haar Lied een Weekprijs en/of Hoofdprijs wint is gehouden
op eerste verzoek van HEMA zijn of haar intellectuele eigendomsrechten aan HEMA over te
dragen.
6. Aansprakelijkheid
6.1.

HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit of
samenhangt met (deelname aan) de Actie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot
eventuele nadelige gevolgen wegens publiciteit die de Deelnemer toekomt.

6.2. HEMA besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks
kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is.
Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten met betrekking tot
het door HEMA openbaar gemaakte Lied, van welke aard dan ook, kunnen niet aan HEMA
worden tegengeworpen noch enige verplichting voor HEMA doen ontstaan.
6.3. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van HEMA gelden eveneens voor door
HEMA ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.
6.4. De Deelnemer vrijwaart HEMA van alle schade die ontstaat als het gevolg van (mogelijke)
inbreuken op rechten van derden die verband houden met deelname van de Deelnemer aan
de Actie.
7. Privacy
7.1.

Deelname aan deze Actie is vrijwillig. In het kader van deze Actie zal door HEMA slechts
persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn voor het organiseren en
uitvoeren van de Actie, voor het aanwijzen en op de hoogte stellen van de Weekprijs- en
Hoofdprijswinnaars van de Actie, voor het uitreiken van de Week- en Hoofdprijzen dan
wel voor het verkrijgen van toestemming voor deelname aan de Actie. Toestemming
voor deelname aan de Actie betekent tevens toestemming voor verwerking van
persoonsgegevens van de Deelnemer.

7.2. HEMA verstrekt persoonsgegevens van Deelnemers slechts aan derden waarmee HEMA
samenwerkt in het kader van de Actie.
8. Overig
8.1.

Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen op de Actiesite.

8.2. HEMA is gerechtigd een Lied niet te publiceren wanneer zij van mening is dat de Deelnemer
niet conform deze Actievoorwaarden handelt.
8.3. HEMA is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/
of deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder
opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat HEMA daardoor tot vergoeding van
schade gehouden is jegens de Deelnemer.
8.4

Wijziging van de Actie en/of deze Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door
HEMA bekend gemaakt worden middels een bericht op de Actiesite.

8.5. Over deze Actievoorwaarden en de uitslag van de prijzen kan niet worden
gecorrespondeerd.
8.6. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele
geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Amsterdam, november 2016

