Actievoorwaarden
Spelerstunnel activatie voor het Nederlands Elftal
Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door de Ons
Oranje BV en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), beiden gevestigd te
Woudenbergseweg 56, 3707 HX Zeist (hierna: de “Organisator”), georganiseerde actie:
‘Spelerstunnel actie Nederlands elftal’ (hierna: “Actie”).
2. Deze Actie vindt plaats van 15 maart 2021 tot en met 22 maart 2021 (hierna: “de “Actieperiode”).
3. Door deelname aan de Actie gaat iedere deelnemer (hierna: “Deelnemer”) akkoord met deze
Actievoorwaarden. De Deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van de Actievoorwaarden.
4. Om deel te kunnen nemen aan de Actie, zal een Deelnemer zich gedurende de Actieperiode via
www.onsoranje.nl/info/78712/win-een-digitale-spot-de-spelertunnnel moeten registreren en moeten
motiveren waarom de Deelnemer een digitale plek zou moeten krijgen door middel van een
livestream (hierna: “Livestream”) op een scherm in de spelerstunnel bij de wedstrijd Nederland –
Letland (m) op 27 maart 2021 (hierna de “Wedstrijd”).
5. Een Deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de Actie.
6. Uit de Deelnemers worden 100 (honderd) fans van het Nederlands Elftal gekozen die zich hebben
geregistreerd zoals aangegeven in artikel 4. Deze Deelnemers worden hierna ook aangeduid als:
“Fans”. De Fans zullen een digitale plek krijgen en te zien zijn door middel van de Livestream op
een scherm in de spelerstunnel bij de Wedstrijd.
7. Tijdens de Livestream kunnen de Fans het Nederlands Elftal aanmoedigen. De Fans dienen zich
correct en sportief te gedragen en zich hierbij te onthouden van gedragingen en/of uitlatingen die
de belangen van de Organisator en/of van haar organen en/of van de voetbalsport in het algemeen
kunnen schaden. Het is in elk geval niet toegestaan om (sluik-)reclame te maken, kledingstukken
uit te trekken, kwetsend, beledigend, racistisch of discriminerend te zijn of anderszins in strijd met
de goede smaak of fatsoen te handelen.
8. Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer aan Organisator het recht om zijn of haar
persoonsgegevens, namelijk naam, portret, geboortedatum en e-mailadres te gebruiken in het
kader van berichtgeving en promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie.
9. Tijdens de Actie worden er beelden (foto’s en videomateriaal) in de spelerstunnel gemaakt. Deze
beelden worden na afloop gebruikt op verschillende (online) kanalen van Organisator en partners
van Organisator (waaronder in ieder geval Coca-Cola) en kunnen ook aan geïnteresseerde
mediapartijen worden verstrekt. Omdat er daarnaast ook opnames worden gemaakt voor de
registratie van de Wedstrijd (o.a. voor een live-registratie van de Wedstrijd op televisie), bestaat de
mogelijkheid dat Fans bij deze opnames in beeld worden gebracht. Dit betekent dat het portret van
een Fan, dan wel een deel ervan, onder meer te zien kan zijn op televisie bij de live-uitzending van
de Wedstrijd of bij een samenvatting of andere registratie van de Wedstrijd. De Fans hebben voor
het bepaalde in dit artikel in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding. De mogelijkheid
bestaat ook dat het portret van een Fan in het geheel niet is te zien.
Prijs
10. Uit de Fans wordt op onafhankelijke wijze 1 (één) winnaar gekozen die zich heeft geregistreerd
zoals aangegeven in artikel 4 en is gekozen voor de Livestream zoals aangegeven in artikel 6. De
winnaar ontvangt een gesigneerd Nederlands Elftal shirt of een ander nader door de Organisator
te bepalen prijs die te maken heeft met het Nederlands Elftal.
11. Na afloop van de Actie zal per e-mail contact worden opgenomen met de winnaar over hoe de
winnaar de prijs kan verzilveren. Indien van de winnaar vervolgens geen reactie wordt ontvangen
binnen de in de e-mail gestelde termijn, dan wordt de winnaar geacht te hebben afgezien van de
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prijs. In dat geval zal op onpartijdige wijze een andere winnaar worden gekozen uit de Fans die
geselecteerd zijn voor de Livestream.
Deelname eisen
12. Aan de Actie kan uitsluitend worden deelgenomen door personen die 18 jaar of ouder zijn.
Overig
13. Deelname aan de Actie is kosteloos met uitzondering van de kosten voor het gebruik van
(mobiele) data.
14. De Organisator behoudt zich het recht voor om een Deelnemer te diskwalificeren en/of van
(verdere) deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt
met de Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de Organisator of derden
dan wel wanneer de Organisator een gegronde reden heeft om te vermoeden dat daarvan sprake
is.
15. In het geval een deelname ongeldig wordt verklaard, wordt deze deelname geacht niet te hebben
plaatsgevonden en worden eventuele rechtsgevolgen teruggedraaid (iedere mogelijke aanspraak
op de prijs komt hiermee te vervallen). De Organisator (of een tot dezelfde groep als de
Organisator behorende entiteit) is niet aansprakelijk voor schade van Deelnemers of derden, die
het gevolg is van fouten of het ongeldig verklaren of weigeren van een deelname aan de Actie.
16. Het (onverplicht) uitkeren van de prijs aan een Deelnemer op een ongeldig verklaarde deelname,
creëert geen recht op een prijs voor een andere Deelnemer, die deze niet ontvangen heeft. De
Organisator (of een tot dezelfde groep als de Organisator behorende entiteit) is niet aansprakelijk
voor schade van Deelnemers of derden, die het gevolg is van fouten of het ongeldig verklaren of
weigeren van een deelname, zoals in dit artikel omschreven.
17. Organisator is gerechtigd om de Actie, dan wel een deel van de Actie te beëindigen, dan wel om
(tussentijds) de Actievoorwaarden te wijzigen, indien naar oordeel van de Organisator een goed
verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Er zal geen wijziging doorgevoerd worden die nadelig
is voor de Deelnemers. De aangepaste versie van de Actievoorwaarden zal worden gepubliceerd
op www.onsoranje.nl/info/78712/win-een-digitale-spot-de-spelertunnnel.
18. De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een andere prijs die
min of meer gelijkwaardig is aan de huidige prijs. De aard van de nieuwe prijs zal zo spoedig
mogelijk op www.onsoranje.nl/info/78712/win-een-digitale-spot-de-spelertunnnel worden
gepubliceerd.
19. De prijs is persoonsgebonden, is niet overdraagbaar en kan niet worden geruild voor een andere
prijs en/of een ander artikel, al dan niet met een gelijke of vergelijkbare waarde. Evenmin kan
aanspraak worden gemaakt op de waarde van de prijs in contanten. De Organisator is niet
verantwoordelijk te houden voor eventuele kwaliteit tekortkomingen of nadelige gevolgen met
betrekking tot de prijs.
20. Organisator is niet verantwoordelijk voor het eventueel falen van onder andere internet, hardware
of software waardoor de registratie van Deelnemer niet is opgeslagen dan wel ten gevolge
waarvan een door Organisator verzonden e-mail niet is aangekomen op het aangegeven emailadres.
21. Bij vragen of klachten kan de Deelnemer contact opnemen met de Organisator via
onsoranje@knvb.nl. Organisator zal vragen en/of klachten zoveel als mogelijk binnen een termijn
van twee weken afhandelen.
22. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op
enige andere wijze verband houdt met de Actie. Deelname is voor eigen risico.
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23. Organisator en de door Organisator mogelijk ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn
tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven (zoals reiskosten) die de Deelnemers
eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de Actie.
24. Organisator besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan
het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele
onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van Organisator of
andere door Organisator gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet
aan Organisator worden tegengeworpen noch enige verplichting voor de Organisator doen
ontstaan.
25. De voorwaarden waaronder persoonsgegevens door de Organisator worden verwerkt, zijn in te
zien via de website van de Organisator (www.knvb.nl/info/3043/privacy).
26. Deelnemer verklaart geen inbreuk te zullen maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van
anderen en zich correct en sportief en niet kwetsend, beledigend, racistisch of discriminerend te
zijn of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen of deze Actievoorwaarden te handelen.
De Organisator heeft in elk geval het recht om de Livestream van Fans te beëindigen als (de
Organisator vermoedt dat) dit wel het geval is. Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle
aanspraken van derden wegens inbreuk op hun (intellectuele eigendoms-)rechten en van alle
daarmee gemoeide schade en kosten.
27. Door middel van deelname aan de Actie en de Livestream worden de intellectuele
eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop overgedragen aan de Organisator, zonder
dat de Organisator daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Deelnemer erkent dat de overdracht
inhoudt dat de Organisator de rechten in alle huidige en toekomstige exploitatievormen in ieder
denkbaar medium, wereldwijd kan exploiteren en onbeperkt in licentie kan geven. Deelnemer
garandeert bevoegd te zijn tot deze overdracht. Indien en voor zover een volledige overdracht van
recht op deze wijze niet mogelijk is volgens de wet, verleent Deelnemer, door deel te nemen aan
de Actie en de Livestream, aan de Organisator een exclusieve, wereldwijde en onbeperkte licentie
om de rechten openbaar te maken en te verveelvoudigen, waaronder via websites, social
mediakanalen en televisie.
28. Deelnemer doet onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele
persoonlijkheidsrechten voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.
Deelnemer erkent uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat de Organisator het recht heeft om de
overgedragen rechten naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen.
29. In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door
Organisator.

