
Wedstrijdreglement CLIPQUIZ - DIE EERSTE KEER - TOP POPS 
Reglement  
Het onderstaand reglement is van toepassing op de “CLIPQUIZ - DIE EERSTE KEER - TOP POPS” wedstrijd 
(hierna te noemen: de Wedstrijd) georganiseerd door het Management Top Pops, via www.toppops.be. 
 

1. Inhoud 
Het management van Top Pops organiseert een CLIPQUIZ-wedstrijd waarbij de deelnemers 
wedstrijdvragen oplossen en de antwoorden inzenden via het wedstrijdformulier op de website 
van Top Pops (www.toppops.be). 
 

2. Deelnemen 
Deelnemen kan enkel zoals vermeld op de website van Top Pops (www.toppops.be). 

Wat moeten deelnemers doen om mee te doen? 

1- Zich aanmelden op de website van TOP POPS (www.toppops.be) met naam, voornaam, 
adres, gsmnummer en e-mailadres. 

2- De WEEK-VRAAG beantwoorden via een formulier op de website. 
3- De clip DIE EERSTE KEER delen (liken) op hun Facebook-profiel. 

 
Per goed antwoord kan de WEEK-WINNAAR een WEEK-PRIJS winnen en op het einde (na 5 
weken) is er ook één SUPER-PRIJS, een optreden van Top Pops bij de SUPER-WINNAAR thuis. 
Deze SUPER-PRIJS is voor wie alle 5 WEEK-VRAGEN JUIST heeft beantwoord. 
Een WEEK-WINNAAR kan natuurlijk ook SUPER-WINNAAR. 
De WEEK- en de SUPER-WINNAAR worden door de jury aangeduid. 
 
Deelnemers die pas na 2, 3 of 4 weken meedoen kunnen de vragen van de vorige weken ook 
nog invullen. Zij kunnen dan geen WEEK-PRIJS winnen van de voorbije weken maar kunnen wel 
nog meedoen voor de SUPER-PRIJS. 
 

3. Publicatie WEEK-VRAGEN / WEEK-WINNAAR / SUPER-WINNAAR 
De wedstrijd bestaat uit 5 WEEK-VRAGEN die gedurende 5 opeenvolgende weken gepubliceerd 
zullen worden op de Website / FB / Instagram van Top Pops.  
De eerste WEEK-VRAAG wordt op vrijdag 19 juni 2020 om 12.00u vrijgegeven en de laatste op 
vrijdag 17 juli 2020 om 12.00u. De WEEK-VRAAG wordt telkens op woensdag 12.00u afgesloten. 
Elke week, op donderdag om 18.00u, wordt de winnaar van de WEEK-VRAAG bekendgemaakt.  
Op donderdag 30 juli om 18.00u wordt de SUPER-WINNAAR bekendgemaakt. 
 
 

4. Voorwaarden 
Elke deelnemer verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden en kan achteraf geen 
verzet aantekenen over zijn/haar deelname of de procedure van het spel. 
 

5. Persoonlijke gegevens 
De deelnemers moeten zich aanmelden op de website van Top Pops met hun gegevens (naam, 
voornaam, adres, gsmnummer en e-mailadres). Elk persoonlijk profiel (sociale media) of 
natuurlijke persoon kan slechts éénmaal deelnemen per opgave. Indien er meerdere deelnames 
vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als dé deelname beschouwd. 
 



6. Leeftijd 
Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming 
hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat 
de organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de 
minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere 
deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden 
afgenomen. 
 

7. Beeïndiging / Onderbreking 
De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder 
voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de voorwaarden 
en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot 
schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. 
 

8. Prijzen 
Per goed antwoord kan men een WEEK-PRIJS winnen. De WEEK-WINNAAR wordt door de jury 
aangeduid uit alle juiste antwoorden van die week.  
Op het einde van de 5 weken is er ook een SUPER-WINNAAR die de SUPER-PRIJS wint:  
een THUIS-optreden van Top Pops! 
Ook deze SUPER-PRIJS wordt door de jury aangeduid uit alle deelnemers die alle WEEK-VRAGEN 
juist beantwoord hebben. Een winnaar van een WEEK-PRIJS kan natuurlijk ook de SUPER-PRIJS 
winnen. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld. 
 

9. Publicatie winnaars / Claimen prijzen 
De WEEK-WINNAAR wordt telkens op donderdag gepubliceerd op de Website / FB / Instagram 
van Top Pops en ontvangt een email (afzender: wedstrijd@toppops.be). De WEEK-WINNAAR 
dient zijn/haar prijs te claimen vóór vrijdag 24.00u door te antwoorden op deze email. Indien 
hij/zij dit niet doet, kan de organisator een andere WEEK-WINNAAR aanduiden. 
 

10. Jury 
De winnaars worden aangeduid door een jury, samengesteld door het management van Top 
Pops. Er zullen meerdere ‘juiste’ antwoorden binnenkomen. De winnaar wordt telkens door de 
jury aangeduid. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk. 
 

11. Aansprakelijkheid 
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, laattijdige leveringen, 
kosten en schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, die het gevolg zijn van deelname aan 
deze wedstrijd. 
 

12. Privacy Notice 
De persoonlijke gegevens van de Deelnemer zullen worden bewaard en worden elektronisch 
verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de 
privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. De Deelnemer heeft altijd 
het recht om de door hem/haar verstrekte informatie in te kijken, aan te passen of te 
verwijderen. Daartoe stuurt de Deelnemer een schriftelijk verzoek naar: wedstrijd@topops.be.  
De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden 
verzameld teneinde deelname aan de Wedstrijd mogelijk te maken. Indien de Deelnemer zijn 
persoonsgegevens niet wenst mee te delen, is deelname aan de Wedstrijd niet mogelijk. De 
persoonsgegevens van de Deelnemer worden verwerkt overeenkomstig de vigerende 



privacywetgeving. Door de deelname aan de wedstrijd heeft de Deelnemer zich vrij en expliciet 
akkoord verklaard met de inhoud van deze privacy policy en de hiernavolgende verwerking van 
zijn/haar persoonsgegevens. Het staat de Deelnemer steeds vrij deze toestemming weer in te 
trekken. Indien de Deelnemer hiervoor uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven, kan de 
Organisator de verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor marketing- en promotionele 
doeleinden, zoals het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, het verzenden van 
nieuwsbrieven, het tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, 
serviceberichten of andere elektronische boodschappen via advertentienetwerken en sociale 
mediakanalen. De gegevens zullen uitsluitend worden verwerkt door de Organisator, de 
websitebeheerder, het marketingbureau dat de Wedstrijd mede organiseert of een verwante 
vennootschap van de Organisator. Tenzij de Organisator daartoe wettelijk verplicht is, zal zij de 
gegevens niet doorgegeven aan andere partijen. De persoonsgegevens zullen door de 
Organisator definitief worden verwijderd na 3 jaar. De Deelnemer heeft steeds recht op inzage, 
verbetering en gedeeltelijke of volledige schrapping van zijn/haar persoonsgegevens. De 
Deelnemer heeft eveneens het recht om toestemming in te trekken, bezwaar te uiten tegen 
(een bepaalde vorm van) verwerking, een klacht in te dienen bij de Belgische 
gegevensbeschermingsautoriteit of gegevens volledig over te laten dragen aan een derde. 
Hiervoor kan de Deelnemer contact opnemen met de privacy-verantwoordelijke van de 
Organisator, via het e-mailadres: wedstrijd@toppops.be 
 

13. Slotbepalingen 
Niets uit of met betrekking tot de Wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder 
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator. 
Aan de Wedstrijd kunnen geen rechten worden ontleend. 
Er wordt geen enkele vorm van communicatie, zowel fysisch als elektronisch, gehouden over het 
verloop van de wedstrijd. Behalve voor de mededeling van de winnaar of de aanvraag van een 
kopie van het wedstrijdreglement, dat ook beschikbaar is op de website van Top Pops.  
Dit geldt zowel tijdens de wedstrijd als na het afsluiten ervan. 
In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de Organisator voor de kosten die 
samengaan met de deelname. 
Het wedstrijdreglement is onderhevig aan de Belgische wetgeving, en wordt geïnterpreteerd en 
uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of 
verband houden met de Wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen 
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel. 
Geen enkele vorm van communicatie zal plaatsvinden omtrent de Wedstrijd, met uitzondering 
van een schriftelijke aanvraag van het reglement, vergezeld van een vooraf geadresseerde en 
voldoende gefrankeerde omslag die wordt opgestuurd naar het bovengenoemde adres van de 
Organisator. 

 


