RTL SPECIFIEKE SPELVOORWAARDEN DANCE DANCE DANCE
Deze specifieke spelvoorwaarden (hierna: de “Specifieke Spelvoorwaarden”) zijn van toepassing
op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel. Daarnaast zijn ook de algemene
spelvoorwaarden promotionele kansspelen (hierna: de “Algemene Spelvoorwaarden”) (zie
www.rtl.nl en RTL TEXT-pagina 331) van toepassing. Door deelname aan het spel ‘Dance Dance
Dance’ gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Spelvoorwaarden alsmede met de
Specifieke Spelvoorwaarden.
Het spel ‘Dance Dance Dance’ op de programmasite dance-dance-dance.nl (hierna: de “Site”) is
een promotioneel kansspel dat wordt georganiseerd door RTL Nederland B.V. (hierna: de
“Organisator”) ter promotie van de Site. Organisator handelt bij het organiseren van dit
promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen
2014.
Speluitleg “Dance Dance Dance”:
Deelname aan ‘Dance Dance Dance’ is wekelijks mogelijk vanaf 2 september 2017 tot en met 14
oktober 2016 (hierna: de “Actieperiode”). Op de Site wordt het spel duidelijk uitgelegd.
De Actieperiode is verdeeld in 6 spelrondes (hierna: de “Spelrondes”). De deelnemers maken
per Spelronde kans op onderstaande prijzen. De Spelrondes en de te winnen prijzen zijn als
volgt verdeeld:
Spelronde 1: 2 september 2017 tot en met 8 september 2017
1x: Samsung Ultra HD 4 K televisie, ter waarde van € €1.299,-.
Spelronde 2: 9 september 2017 tot en met 15 september 2017
1x: Samsung Ultra HD 4 K televisie, ter waarde van € €1.299,-.
Spelronde 3: 16 september 2017 tot en met 22 september 2017
1x: Samsung Ultra HD 4 K televisie, ter waarde van € €1.299,-.
Spelronde 4: 23 september 2017 tot en met 29 september 2017
1x: Samsung Ultra HD 4 K televisie, ter waarde van € €1.299,-.
Spelronde 5: 30 september 2017 tot en met 6 oktober 2017
1x: Samsung Ultra HD 4 K televisie, ter waarde van € €1.299,-.
Spelronde 6: 7 oktober 2017 tot en met 14 oktober 2017
1x: Samsung Ultra HD 4 K televisie, ter waarde van € €1.299,-.
De deelnemer maakt kans op de prijs van de desbetreffende Spelronde door op de Site de
meerkeuzevraag van die Spelronde te beantwoorden. Bovendien moet elke deelnemer die kans
wil maken op de prijzen de gevraagde informatie op de Site volledig en naar waarheid invullen.
Gedurende de Actieperiode kan de deelnemer maximaal een (1) prijs winnen.
Kosten:
Het deelnemen aan deze actie is kosteloos (met uitzondering van niet door Organisator
gecontroleerde kosten, zoals onder meer voor het internetgebruik, etc.).

Aanwijzing winnaars en uitreiking prijzen:

Aan het eind van iedere Spelronde wordt uit het aantal deelnemers dat de meerkeuzevraag juist
heeft beantwoord de winnaar van de desbetreffende Spelronde geselecteerd. Met de winnaar
wordt vervolgens direct, via het aan RTL en Talpa bij registratie kenbaar gemaakte e-mailadres,
contact opgenomen. Indien de winnaar niet tijdig schriftelijk reageert middels een zgn.
antwoord-e-mail, welke Organisator binnen twee weken bereikt, vervalt de aanspraak op de
prijs en is Organisator gerechtigd een nieuwe winnaar te selecteren.
In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal 20 trekkingen plaats.
De prijzen worden uitgekeerd binnen 10 weken na uitzending van de desbetreffende aflevering.
Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk
voogd. Deelname is alleen mogelijk voor personen woonachtig in Nederland.
Medewerkers van Organisator, Talpa en bedrijven die werkten aan de totstandkoming van dez
Site en het programma Dance Dance Dance zijn uitgesloten van deelname.
Voor zover verschuldigd, zal de Organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van
kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde
kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante
belastingen komen voor rekening van de winnaars.
Indien het vermoeden bestaat van (elektronische) fraude, handelen in strijd met de
spelvoorwaarden of anderszins oneerlijke wijze beïnvloeding van de uitslag van het spel, zulks
ter beoordeling van Organisator, dan is Organisator gerechtigd om deze deelnemer(s) uit te
sluiten van verdere deelname aan het spel. In dat geval zal de betreffende deelnemer niet in
aanmerking komen voor het winnen van een van de prijzen.
Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen gericht worden aan:
RTL Nederland B.V.
Postbus 15016
1200 TV Hilversum
KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)
BTW-nummer: 32055892
Voor meer informatie: Publieksvoorlichting van RTL
De vragen, klachten of opmerkingen worden in behandeling genomen door RTL Nederland.
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