
CARTOON NETWORK BENELUX 

MAAK DEEL UIT VAN BEN 10-WEDSTRIJDREGLEMENT (“officiële regels”) 

 

1. GEEN AANKOOPVERPLICHTING OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. De wedstrijd van Cartoon 

Network (“wedstrijd”) waarvoor deze officiële regels gelden, wordt georganiseerd door Turner 

Broadcasting System (TBS) Europe Limited (hierna de “organisatie” genoemd). Deze BVBA – gevestigd 

te Turner House, 16 Great Marlborough Street, Londen W1F 7HS, Verenigd Koninkrijk, met 

ondernemingsnummer 1927955 – is de producent van Cartoon Network in Europa, het Midden-

Oosten en Afrika, en baat de bijbehorende website www.CartoonNetwork.nl uit. 

 

De wedstrijd loopt van 09 november 2016 tot en met 7 december 2017 om middernacht (de 

“deelnameperiode”). Meer informatie op de website www.CartoonNetwork.nl (de “website”). 

 

2. WIE MAG DEELNEMEN?: Aan de wedstrijd mogen alle kijkers van Cartoon Network deelnemen die 

zestien jaar of jonger zijn, in Nederland en België wonen en een internet- of telefoonverbinding ter 

beschikking hebben voor en tijdens de deelnameperiode. Werknemers van de organisatie en van haar 

moeder-, zuster- of partnerbedrijven, hun naaste verwanten en alle personen die professioneel 

verbonden zijn aan de wedstrijd, komen niet in aanmerking voor deelname (de “vrijgestelde 

partijen”). Alle deelnemers jonger dan zestien moeten de toestemming van een ouder of voogd 

hebben om te kunnen deelnemen. Iedere deelnemer die zich inschrijft voor deze wedstrijd, bevestigt 

dat hij/zij deze toestemming kreeg en stemt ermee in om deze officiële regels na te leven. 

 

3. HOE KUN JE DEELNEMEN?: Deelnemers moeten gedurende de deelnameperiode de instructies 

volgen zoals is aangegeven in het promotiemateriaal van de wedstrijd op de website: 

• Bezoek http: //www.cartoonnetwork.nl/reclame/ben10-stemmenwedstrijd 

• Vul volledige naam en e-mailadres van een ouder of voogd in. Om toestemming van de ouder of 

voogd te verkrijgen voor de organisatie zal een validatie e-mail worden gestuurd. De vermelding is 

niet geldig totdat de ouder of voogd op de validatie link in deze e-mail heeft geklikt en de inhoud heeft 

erkend. 

• De deelnemer moet zichzelf opnemen tijdens het lezen van het script dat wordt verstrekt op de 

website. 

• Upload de opname naar de website (bestandformaat: wav, aif, aiff, flac, ALAC, aac, ogg, mp3 of m4a 

en in het geval van Apple-apparaten: mp4, m4v, avi, mov of wmv en kleiner dan 10 MB) naar website. 

• Door het uploaden van het materiaal bevestigt de deelnemer dat hij/zij volledig gerechtigd is om de 

opname te uploaden en dat deelnemen aan de wedstrijd de rechten van derden niet schenden. 

Deze opname wordt in geen enkel stadium gepubliceerd. 

Iedere deelnemer mag eenmaal deelnemen aan de wedstrijd, tenzij anders vermeld in de 

promotieregels van de wedstrijd. Iedere deelnemer bevestigt dat alle gegevens die hij/zij heeft 

gegeven volledig, juist en niet misleidend zijn. De organisatie behoudt zich het recht voor om naar 



eigen goeddunken en op elk moment een inschrijving te weigeren, wanneer ze vaststelt dat de 

deelnemer de officiële regels niet heeft nageleefd of zich onsportief of storend heeft gedragen. De 

vrijgestelde partijen zijn niet verantwoordelijk voor verkeerde, onvolledige, verloren, laattijdige, 

onleesbare of niet-leverbare inschrijvingen; technische, hardware- of softwarefouten; onderbroken 

of onbeschikbare netwerkverbindingen; verstoord, onvolledig of vervormd internetverkeer; of om het 

even welke andere fouten of problemen die de mogelijkheden van een speler om deel te nemen aan 

de wedstrijd beperken of beïnvloeden. De vrijgestelde partijen zijn niet verantwoordelijk voor om het 

even welke menselijke, mechanische, elektronische, typografische, computer-, netwerk-, druk- of 

andere fouten of problemen die verband houden met de wedstrijd. Hierin zijn zonder beperking 

fouten en problemen inbegrepen die kunnen optreden bij de uitvoering van de wedstrijd, de 

verwerking van de inschrijvingen, de bekendmaking van de winnaars, net als fouten of problemen die 

kunnen opduiken in alle materialen die verband houden met de wedstrijd. De vrijgestelde partijen 

kunnen niet garanderen dat de website en/of wedstrijd vrij zal zijn van IT-fouten of dat vastgestelde 

fouten zullen worden verholpen. Evenmin kunnen ze garanderen dat de website en/of de websites 

waarnaar de website doorverwijst geen virussen bevatten of andere onderdelen die de apparatuur 

en/of gegevens van de deelnemers kunnen beschadigen. In het geval van sabotage, overmacht, 

terrorisme of terroristische dreiging, computervirussen, of andere gebeurtenissen of oorzaken 

waarover de organisatie geen controle heeft en die de uitvoering, beveiliging of werking van de 

wedstrijd in het gedrang brengen, behoudt de organisatie zich het recht voor om de wedstrijd (of een 

deel ervan) naar eigen goeddunken te wijzigen, te annuleren of op te schorten. Wanneer de wedstrijd 

wordt geannuleerd, behoudt de organisatie zich het recht voor om alle geschikte, niet-verdachte 

inschrijvingen te beoordelen die ze ontving vóór de gebeurtenis die tot de annulering leidde. Bij 

bedrieglijke of misleidende inschrijvingen of handelingen komt de speler in kwestie niet meer in 

aanmerking voor deelname. 

 

4. WINNAARS: Op het einde van de deelnameperiode wordt 1 winnaar gekozen uit alle geldige 

inzendingen door een door de organisatie aan te wijzen jury. Deze jury selecteert de naar haar mening 

meest creatieve en interessante inzending (in overeenstemming met de te selecteren zijn de criteria 

en de instructies op de website). 

De beslissingen van de jury zijn definitief en bindend voor de deelnemers. Het beroep op de rechter 

is niet toegestaan. 

Alle geselecteerde winnaars van de promotie zijn onder voorbehoud van verificatie op naleving van 

de voorwaarden van deze officiële regels. 

 

5. PRIJZEN:  

De winnaar ontvangt de volgende prijs: 

1) een sprekende deel in een (1) van de nieuwe afleveringen van Ben 10 die zal worden uitgezonden 

op Cartoon Network. Het karakter wordt gekozen door organisatie en de winnaar wordt op de hoogte 

gebracht van de details met betrekking tot het karakter en het gesproken deel (met inbegrip van een 

voorlopige script) voorafgaand aan de nasynchronisatie sessie. 

2) een reis van en naar de dubbing studio in Amsterdam op 25 januari 2017 voor de winnaar en 

zijn/haar ouders of voogden (maximaal 2 volwassenen, 1 kind). En omvat: 



a) tweedeklas trein- of busvervoer (afhankelijk van de verblijfplaats van de winnaar) voor de winnaar 

en maximaal twee (2) gasten 

b) wegvervoer (in de vestigingsplaats van de dubbing studio) van en naar bus- of treinstation 

Contanten, maaltijden, reisbelastingen, reisverzekering, paspoorten, visa, vervoerskosten en de 

uitgaven van en naar vertrekpunt en alle andere bijkomende kosten, evenals het verkrijgen van een 

van deze, zijn voor de verantwoordelijkheid van de winnaar. 

De organisatie heeft het recht om de winnaars te vragen naar een bewijs van leeftijd voordat ze de 

prijs in ontvangst mogen nemen. Als geen geldig bewijs van leeftijd voorgelegd kan worden, zal de 

organisatie een andere winnaar kiezen. Er kan maar één prijswinnaar (1) zijn per huishouden. 

De prijsgegevens die niet worden vermeld in het promotiemateriaal van de wedstrijd, mag de 

organisatie naar eigen goeddunken specificeren. De organisatie behoudt zich het recht voor om welke 

prijs ook (of een deel ervan) naar eigen goeddunken te vervangen door een prijs van dezelfde of een 

hogere waarde. Alle prijzen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van de fabrikant, 

leverancier en/of dienstverlener in kwestie. Alle prijzen moeten in hun huidige staat worden aanvaard 

ofwel geweigerd. Geen enkele prijs mag worden overgedragen of omgeruild voor een ander artikel of 

voor een overeenkomstig geldbedrag. Er is bepaald dat wanneer een minderjarige wint, de prijs aan 

zijn/haar wettige vertegenwoordiger of voogd wordt gegeven. Of aan de winnaar zelf wanneer hij/zij 

de schriftelijke toestemming heeft van zijn/haar wettige vertegenwoordiger of voogd. Wanneer een 

minderjarige de hoofdprijs wint, moet zijn/haar ouder/voogd ermee instemmen dat de minderjarige 

deze prijs in ontvangst neemt.  

Elke vorm van belastingen die de winnaar als gevolg van zijn/haar winst moet betalen, is volledig voor 

de rekening van de winnaar. De organisatie heeft geen enkele aansprakelijkheid op dat vlak. 

 

6. UITVOERING EN BEHEER NA SELECTIE 

Kennisgeving zal via het e-mailadres worden verzonden dat bij de inzending is gebruikt. Deelnemers 

moeten ervoor zorgen dat het e-mailadres dat gebruikt wordt juist is en functioneren. 

Uiterlijk zeven (7) dagen na de kennisgeving moet de bereidheid om de prijs in ontvangst te nemen 

worden bevestigen.  

Als het e-mailadres vermeld door de deelnemers onjuist is of niet functioneert of wanneer de winnaar 

het nalaat om binnen de vastgelegde termijn van zeven (7) dagen te bevestigen, verzaakt hij/zij aan 

de prijs en mag de organisatie een andere winnaar kiezen. De organisatie mag een prijs naar eigen 

goeddunken en zonder voorafgaande waarschuwing herroepen, wanneer de winnaar niet bevestigt 

dat hij/zij de prijs wil ontvangen. Of wanneer de prijs niet kan worden geleverd op het adres dat de 

winnaar heeft meegedeeld en de organisatie er ondanks redelijke inspanningen niet in slaagt om de 

juiste informatie te achterhalen. In dat geval ziet de organisatie zich genoodzaakt om de prijs te 

annuleren, zonder dat de persoon in kwestie recht heeft op welke vergoeding ook. 

 

 

7. ALGEMENE REGELS: Door deel te nemen aan deze wedstrijd en/of een prijs te aanvaarden, verleent 

iedere deelnemer (of zijn/haar ouder en/of voogd, wanneer de deelnemer jonger is dan achttien) aan 

de organisatie en haar afgevaardigden het recht om, tenzij het bij wet verboden is, zijn/haar naam, 



woonplaats, stem, optreden, foto en beeltenis zonder vergoeding, voorafgaande waarschuwing of 

toestemming, vanaf nu en zonder tijdslimiet, te gebruiken voor reclame-, promotie- of andere 

doeleinden, op welke manier en in welk medium ook. De gegevens van de deelnemers worden 

gebruikt volgens het privacybeleid van TBSEL, dat op de website te vinden is. Ze worden niet aan 

derden gegeven en alleen gebruikt om deze wedstrijd in goede banen te leiden en prijzen te bezorgen. 

 

De vrijgestelde partijen wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand voor elke claim, rechtszaak, eis 

en/of aansprakelijkheid op het vlak van letsels, schade of verliezen die verband houden met of het 

gevolg zijn van een deelname aan deze wedstrijd (ongeacht de oorzaak van zulke letsels, schade of 

verliezen) en/of met de levering en/of het daaropvolgende gebruik of misbruik van om het even welke 

prijs (hierin zijn zonder beperkingen elke verplaatsing en bijbehorende handelingen inbegrepen). Voor 

alle duidelijkheid: de vrijgestelde partijen wijzen hun aansprakelijkheid in het geval van overlijden of 

persoonlijke letsels als gevolg van hun eigen nalatigheid, niet van de hand. 

 

Elk dispuut en elke klacht over deze wedstrijd moet ten laatste negentig dagen na het einde van de 

wedstrijd worden gemeld aan Cartoon Network Competition Benelux, Turner House, 16 Great 

Marlborough Street, Londen, W1F 7HS, VK. De datum en naam van de wedstrijd moeten worden 

vermeld. De organisatie behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd (en alle prijzen) te verkorten, 

op te schorten, te wijzigen of te annuleren wanneer ze naar eigen goeddunken oordeelt dat de 

omstandigheden daar om vragen. De organisatie kan hier om geen enkele reden aansprakelijk voor 

worden gehouden. Deze algemene voorwaarden en de uitvoering van deze wedstrijd zijn onderhevig 

aan de Engelse wetgeving. 

 

Wilt u een papieren versie van deze officiële regels en/of een lijst van de winnaars? Stuur dan een 

omslag met uw adres en een postzegel naar Cartoon Network Competition Benelux, Turner House, 16 

Great Marlborough Street, Londen, W1F 7HS, VK. Gelieve te vermelden of u de officiële regels of een 

lijst van de winnaars wilt. 

 

Deze officiële regels zijn onderhevig aan de wetten van Engeland en Wales. Elk dispuut over de 

interpretatie of uitvoering van deze regels dat niet in der minne kan worden geregeld, moet in de 

bevoegde Engelse rechtbank worden behandeld. 

 

Organisatie: Turner Broadcasting System (TBS) Europe Limited. 

 


