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Algemene Voorwaarden Wedstrijdreglement Gazelle & Spinnin’ Highschool Takeover 
 
 
Deze algemene voorwaarden (hierna: het ‘Wedstrijdreglement’) zijn van toepassing 
op de Gazelle & Spinnin’ Highschool Takeover challenge en alle bijbehorende 
activiteiten (hierna: de ‘Challenge’) zoals na te lezen op de website 
https://www.spinninrecords.com/high-school-takeover Door deelname aan de 
Challenge gaat de deelnemer (hierna: de ‘Deelnemer’) akkoord met het 
onderstaande Wedstrijdreglement.  
 

1. Alleen middelbare scholen gevestigd in Nederland kunnen deelnemen aan de 
Challenge. Deelnemer verklaart dat Deelnemer de middelbare school 
vertegenwoordigt zoals opgegeven in het inschrijfformulier.  

 
2. Deelnemer garandeert dat alle participanten die via Deelnemer participeren in 

de Challenge (hierna: de ‘Participanten’) scholieren zijn van de middelbare 
school die door Deelnemer wordt vertegenwoordigd en Deelnemer zal bij 
winst van de Challenge of winst op een van de onderdelen van de Challenge 
hier op verzoek van Spinnin’ Records B.V. (hierna: ‘Spinnin’’) bewijs voor 
aanleveren. 

 
3. Deelnemer garandeert dat alle Participanten die onder de 18 jaar zijn 

toestemming van (een) ouder(s) hebben verkregen voor deelname aan de 
Challenge, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van portretrechten van 
de participanten, en Deelnemer vrijwaart Spinnin’ van alle mogelijke schade 
die ontstaat uit het ontbreken van deze toestemming. 

 
4. Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete 

informatie bij de deelname aan de Challenge. Spinnin’ kan een winnaar 
verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren. 
 

5. Deelname aan de Challenge is gratis. Deelname vindt plaats wanneer 
Deelnemer het inschrijfformulier heeft ingevuld en het competitieve element 
voor het eerste onderdeel heeft ingezonden.  

 
6. De uitslag van de Challenge en ieder onderdeel in de Challenge worden 

binnen vier weken na het sluiten van de deadline van ieder onderdeel via de 
website https://www.spinninrecords.com/high-school-takeover bekend 
gemaakt. De winnaars zullen tevens per email op het emailadres zoals 
opgegeven in het inschrijfformulier bericht ontvangen.  
 

7. Indien Deelnemer geen punten behaalt op een onderdeel, ontvangt 
Deelnemer geen bericht. 
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8. Over de uitslag en toekenning van punten en/of prijzen kan niet worden 

gecorrespondeerd. 
 

9. De punten en/of prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de 
Deelnemer/winnaar. De punten/prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of 
uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet 
aanvaarding van een prijs, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is 
Spinnin’ gerechtigd de prijs aan een ander toe te kennen. 

 
10. Deelnemer erkent dat de hoofdprijs van de Challenge, het Gazelle & Spinnin’ 

Highschool Takeover Event (hierna: het ‘Evenement’), wordt toegekend in de 
staat en vorm die uitsluitend door Spinnin’ wordt bepaald. Deelnemer 
garandeert dat de middelbare school die Deelnemer vertegenwoordigt alle 
medewerking aan Spinnin’ zal verschaffen voor realisatie van het Evenement. 
Indien deze medewerking niet wordt geschaft, zal Spinnin’ gerechtigd zijn de 
prijs niet aan Deelnemer uit te keren. Deelnemer vrijwaart Spinnin’ van enige 
schade die Deelnemer of de middelbare school die door Deelnemer wordt 
vertegenwoordigd ondervindt als gevolg van het niet verschaffen van 
medewerking van de middelbare school.  

 
11. De productie van het Evenement, dat tevens als eindfeest van de middelbare 

school zal fungeren, wordt gerealiseerd door Spinnin’ of door een door 
Spinnin’ aan te wijzen derde partij. Alle (exploitatie-) rechten met betrekking 
tot het Evenement blijven voorbehouden aan Spinnin’ en Deelnemer 
garandeert dat Spinnin’ opnames van het Evenement kan maken en deze 
vrijelijk kan exploiteren. Spinnin’ staat toe dat de middelbare school die door 
Deelnemer wordt vertegenwoordigd de opnames en/of eigen opnames mag 
gebruiken op de eigen website en/of sociale media kanalen van de middelbare 
school.  
 

12. Deelnemer maakt slechts kans op de hoofdprijs indien Deelnemer op ieder 
onderdeel een competitief element inzendt zoals hieronder beschreven. Indien 
Deelnemer niet op alle drie de onderdelen deelneemt, is Deelnemer 
uitgesloten van de hoofdprijs.  
 

13. Alleen inzendingen van competitieve elementen die voor het verstrijken van 
de deadline van ieder onderdeel van de Challenge, zoals aangeduid in de 
briefing behorende bij de Challenge (hierna: de ‘Briefing’), door Spinnin’ zijn 
ontvangen zullen als inzending van een competitief element gelden en door 
de jury worden beoordeeld respectievelijk punten krijgen toebedeeld op basis 
van het aantal ‘likes’ op Instagram.  
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14. Deelnemer kan maximaal één (1) competitief element uploaden/inzenden per 
onderdeel. Indien Deelnemer meer dan één (1) competitief element 
upload/inzendt, zal slechts het competitieve element dat als eerste is 
geüpload of als eerste door Spinnin’ is ontvangen worden meegenomen in de 
beoordeling. 

 
15. De prijzen voor de winnaars van de afzonderlijke onderdelen van de 

Challenge zijn:  
(1) De Participant(en) die de best beoordeelde track heeft(hebben) 

geproduceerd die als competitief element is ingezonden voor het eerste 
onderdeel in de Challenge (hierna: de ‘Demo Drop’) zal als prijs een plaats 
in de line-up van het Evenement winnen en daar een optreden mogen 
verzorgen. * 

(2) De Participant(en) die zijn, haar of hun kunsten op de fiets 
vertoont(vertonen) in het best beoordeelde als competitief element 
ingezonden videofragment voor het tweede onderdeel in de Challenge 
(hierna: de ‘Bike Tricks’) zal(zullen) als prijs een Limited Edition Spinnin’ 
Bike van Gazelle krijgen.** 

(3) De Participant(en) die figureren in de choreografie in het best beoordeelde 
als competitief element ingezonden videofragment voor het derde 
onderdeel in de Challenge (hierna: de ‘Dance Moves’) zal(zullen) als prijs 
mogen figureren in een door Spinnin’ aan te wijzen officiële videoclip 
behorend bij een release van Spinnin’. 

*Indien de inzending voor de Demo Drop door meer dan één Participant is 
geproduceerd, zullen deze een gezamenlijk optreden op het Evenement 
verzorgen, tenzij de winnaars zelf beslissen dat slechts één van hen dit 
optreden zal verzorgen. 
**Iedere Participant van het winnende competitieve element in de Bike Tricks 
wint een Limited Edition Spinnin’ Bike, waarbij een maximum van vier (4) 
Limited Edition Spinnin’ Bikes kunnen worden gewonnen. Indien de inzending 
voor de Bike Battle bestaat uit kunsten geleverd door meer dan vier 
Participanten, zal Deelnemer zelf beslissen onder welke vier Participanten de 
prijs wordt verdeeld.  

 
16. De Limited Edition Spinnin’ Bikes worden toegekend in de staat waarin ze zich 

bevinden. Spinnin’ is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen 
gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) 
van de prijs en/of bij gebruik van de prijs. De afhandeling van de levering van 
de Limited Edition Spinnin’ Bikes gebeurt door een ander daartoe aangestelde 
partij. Spinnin’ is niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. De datum 
van levering van de prijs zal in overleg met de leverancier van de prijs worden 
bepaald. 
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17. De afhandeling van de prijs voor de winnaar van de Dance Battle zal 
plaatsvinden op een datum, tijd en plaats die in gezamenlijk overleg tussen 
Spinnin’ en winnaar wordt bepaald.  

 
18. Deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in 

verband met deelname aan de Challenge. Spinnin’ mag de 
persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal 
worden behandeld met inachtneming van de Wet bescherming 
persoonsgegevens. 

 
19. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de 

Challenge en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Spinnin’ gerechtigd om 
de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij 
de Challenge. 

 
20. Spinnin’ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die 

voortvloeit uit de deelname aan de Challenge noch voor eventuele technische 
storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de 
Challenge en/of de aanwijzing van de winnaar. 

 
21. Spinnin’ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of 

gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het uploaden 
en downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de 
Challenge. 

 
22. Spinnin’ is gerechtigd Deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te 

sluiten als zij van mening is dat Deelnemer niet conform het 
Wedstrijdreglement handelt dan wel indien Deelnemer zich anderszins op 
frauduleuze wijze deelneemt aan de Challenge of het verloop van de 
Challenge op oneerlijke wijze beïnvloedt. 

 
23. Deelnemer zal zich sportief opstellen jegens overige deelnemers, 

respectievelijk zorg dragen dat de Participanten zich sportief opstellen jegens 
overige deelnemers en participanten. Bij onsportief gedrag behoudt Spinnin’ 
zich het recht voor Deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te 
sluiten. 
 

24. Deelnemer dient de Reclame Code Social Media na te leven en zal zorg 
dragen dat de Participanten de Reclame Code Social Media naleven. 
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25. Spinnin’ is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande 
kennisgeving dit Wedstrijdreglement gedurende de looptijd van de Challenge 
te wijzigen en/of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de 
Challenge te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende 
redenen, zonder dat Spinnin’ daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van 
schade is gehouden jegens Deelnemer. Wijziging en/of aanpassing van de 
Challenge zal door Spinnin’ op haar website op passende wijze publiekelijk 
bekend worden gemaakt. 
 

26. Indien één of meer bepalingen van het Wedstrijdreglement nietig of ongeldig 
zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen in het 
Wedstrijdreglement aan. 
 

27. Gevallen die niet zijn voorzien door dit Wedstrijdreglement of overige door 
Spinnin’ uitgegeven en op de Challenge van toepassing verklaarde 
documenten worden uitsluitend beslist door Spinnin’. 
 

28. Op dit Wedstrijdreglement is Nederlands recht van toepassing. 
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