Gebruikersvoorwaarden
Op de actie “Jouw club voor 1 dag Baas van het Philips Stadion” van energiedirect.nl zijn deze
Gebruikersvoorwaarden van toepassing. Deze actie maakt gebruik van de dienstverlening van Triple
Double sportmarketing B.V. KvK nummer: 17098914, gevestigd te Eindhoven, Torenallee 3, 5617 BA,
BTW nummer NL 8109.63.991.B01.
Artikel 1: Definities
• Actie: Jouw club voor 1 dag Baas van het Philips Stadion.
• Club: een amateurvoetbalclub in Nederland.
• Deelnemer: een natuurlijk persoon dat zijn/haar Club opgeeft voor de Actie.
• Stemmer: een natuurlijk persoon dat stemt op een pagina van Club.
• De Organisatie: energiedirect.nl (Willemsplein 4, 5211 AK 's-Hertogenbosch) en Triple Double
sportmarketing
• De Website: energiedirect.nl/baasvanhetstadion
• Inzending: door de Deelnemer of Stemmer geüploade gegevens via de Website
• Stem: door de Stemmer geüploade gegevens via de Website
• Winnaar: Club die de meeste Stemmen behaalt .
• Prijs: gebruik het veld van het Philips Stadion door Club op zaterdag 19 mei 2018.
• Gebruikersvoorwaarden: deze voorwaarden
Artikel 2: Toepasselijkheid
• Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemers en Stemmers die
deelnemen aan de Actie. Door het versturen van een Inzending op de Website door
Deelnemer/Stemmer, gaat zij akkoord met deze gebruikersvoorwaarden.
• De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
• De Organisatie heeft het recht om de Gebruikersvoorwaarden op elk moment aan te passen.
De Deelnemers en Stemmers worden hiervan op de hoogte gebracht.
Artikel 3: Actie
• Deelnemer kunnen hun Club opgeven vanaf dinsdag 10 april 2018 tot en met zondag 29 april
2018 via de Website.
• De Inzending moet voldoen aan de in deze Gebruiksvoorwaarden gestelde eisen. De
Organisatie kan nadere informatie verstrekken over de betreffende Actie. Deze informatie,
inclusief bijkomende voorwaarden, dient door de Inzender goed te worden doorgenomen en
te allen tijde worden nageleefd.
• De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor Deelnemers en Stemmers te
weigeren, de Actie te wijzigen of te annuleren en/of een Deelnemer of Stemmer toegang tot
de Website te ontzeggen.
• Inzendingen of Stemmen ontvangen ná de deadline, worden niet in behandeling genomen.
• Het is niet mogelijk om met De Organisatie en/of een bepaalde jury te corresponderen over
de uitslag en/of de beoordeling van de Actie.
Artikel 4: Deelnemen
• Medewerkers van energiedirect.nl en Triple Double sportmarketing en alsmede haar
meerderheidsdeelnemingen, zijn uitgesloten.
• Bij overtreding van deze voorwaarde heeft De Organisatie het recht de Deelnemer en Club uit
te sluiten van verdere deelname en de eventueel verdiende prijs terug te vorderen.
Artikel 5: Stemmen:
• Een Stemmer kan zijn/haar Stem indienen via de persoonlijke pagina van de Club.
• Elke Stemmer mag één Stem per persoon aanmaken. Bij overtreding van deze voorwaarde
heeft De Organisatie het recht de Club uit te sluiten van verdere deelname.

Artikel 6: Verloop van de Actie
• De Deelnemer dient de Inzending voor de gestelde deadline van zondag 29 april 2018 in te
dienen via de Website.
• Zodra de Deelnemer zijn/haar Inzending heeft ingediend via Website, ontvangt hij/zij een
bevestigingsmail op het opgegeven e-mailadres, waarmee de actiepagina van de Club is
aangemaakt.
• De Deelnemer kan zijn/haar Inzending bevestigen door op de button te klikken in de
bevestigingsmail.
• De door de Deelnemer ingezonden Club dient vervolgens zoveel mogelijk Stemmen te
verzamelen.
• De tussenstand wordt zichtbaar op de pagina’s van de Clubs
• Op 24 april wordt de tussenstand via social media en de website verspreid
• De Club die aan het einde van de gestelde deadline van zondag 29 april de meeste Stemmen
heeft weten te vergaren is de Winnaar.
• De Organisatie kan er voor kiezen om de naam van de Clubs en de Deelnemer openbaar te
maken via de kanalen die de Organisatie tot haar beschikbaarheid heeft. Indien een
deelnemer minderjarig is zal de Organisatie hiervoor eerst toestemming vragen aan
ouder/verzorger/voogd.
• De winnaar wordt via het opgegeven e-mailadres van Inzender op de hoogte gesteld indien zij
de Prijs hebben gewonnen.
Artikel 7: Eén account per Inzender
• Elke Deelnemer mag één inzending per persoon aanmaken.
• Bij overtreding van deze voorwaarde heeft De Organisatie het recht de Deelnemer en Club uit
te sluiten van verdere deelname en de eventueel verdiende prijs terug te vorderen.
Artikel 8: De Prijzen
• De Winnaar heeft op zaterdag 19 mei 2018 van 09.00 – 18.00 uur het Philips Stadion ter
beschikking met daarin in ieder geval de kleedkamer, het veld en een tent naast het veld die
als kantine dient. Overige ruimtes kunnen niet gegarandeerd worden.
• De Club die de meeste stemmen heeft vergaard, en dus de prijs heeft gewonnen, kan in
overleg met de Organisatie, de KNVB en mogelijke tegenstanders wedstrijden organiseren in
het Philips Stadion. Het aantal wordt in overleg met de diverse partijen afgestemd.
• De begeleiders vanuit de Club zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de leden van de Club
en haar tegenstanders gedurende het event.
• Tijdens de wedstrijden in het Philips Stadion gelden de regelementen van de KNVB.
• Tijdens de het bijwonen van de Prijs door toeschouwers van Club gelden de huisregels van
PSV en deze dienen nageleefd te worden. Niet naleven van deze regels heeft beëindiging van
Prijs als gevolg.
• De Winnaar wordt bekend gemaakt via het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres.
• Deze Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen en diensten.
• Aan het ontvangen van de Prijs zijn geen kosten verbonden voor de Winnaar.
• Voor zover vereist, zal De Organisatie zorgdragen voor het vergoeden en aangifte van
kansspelbelasting.
Artikel 9: Verboden informatie
• Deelnemer en Stemmer staan er voor in dat zijn/haar Inzending juist en volledig is en in ieder
geval niet de volgende informatie bevat:
o informatie die in strijd is met de goede zeden;
o informatie waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
o informatie die in strijd is met enige wet of regelgeving.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
• De Organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Actie, de briefing(s), het vervolg op
een uitslag (bijvoorbeeld een prijsuitreiking) en de inhoud van de Inzendingen.
• Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, het gebruik
van de Website en het deelnemen aan de Actie en/of enige aanverwante dienstverlening.
• De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Hiernaast is De Organisatie niet
aansprakelijk voor handelen of nalaten van Deelnemers en derden, waaronder begrepen de
bestanden, gegevens e.d. die zij op de Website ter beschikking stellen. De Organisatie geeft
dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens, informatie
en/of materialen die door Deelnemers en derden ter beschikking worden gesteld.
• Inzender vrijwaart De Organisatie voor eventuele aanspraken van derden in verband met
schade als gevolg van een gebrek/fout van het Inzending (inhoud/vorm), gebruik van
bepaalde materialen zonder toestemming van derden en alle overige aanspraken van derden
betreffende de inhoud en de vorm van de Inzending.
Artikel 11: Informatie
• De Deelnemer/Stemmer gaat ermee akkoord dat hij/zij per social media op de hoogte wordt
gehouden over het verloop van de Actie.
• De Deelnemer/Stemmer gaat ermee akkoord dat hij/zij éénmalig per e-mail een vrijblijvend
aanbod krijgt vanuit energiedirect.nl.
• Minderjarige Inzenders ontvangen geen vrijblijvend aanbod. Hun contactgegevens worden
uitsluitend gebruikt om ze op de hoogte te houden van het verloop van de actie en om de
contactgegevens van zijn ouder/verzorger/voogd te achterhalen voor de eventuele uitreiking
van de Prijs.
Artikel 12: Overig
• Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
• Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd
aan de bevoegde rechtbank Midden-Nederland.
Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via psv@energiedirect.nl.

