
 

Actievoorwaarden Celebrity MasterChef Nederland Quiz 
 
De organisator van deze wedstrijd is Viaplay Group Sweden AB (org.nr 556304-7041), 
Postbus 17179, 104 62 Stockholm, Zweden (de 'Organisator'). 
 
Door deel te nemen aan de wedstrijd, ga je (in het vervolg de 'Deelnemer') akkoord met deze 
algemene voorwaarden (het 'Reglement'). Deelnemers die de regels niet naleven, komen niet 
in aanmerking om de prijs te winnen (zoals hieronder gedefinieerd). 
 
1. 	 	 Vereisten om in aanmerking te komen 
 
De wedstrijd loopt van 27.10.2022 08:00 CEST tot 06.11.2022 23:59 CEST. Inzendingen na 
deze periode komen niet meer in aanmerking. 
 
De wedstrijd is alleen toegankelijk voor personen die aan de volgende vereisten voldoen: 
 
· 	 	 	 18 jaar of ouder en volledig handelingsbekwaam;	 
 
· 	 	 	 DELTA klant; en 
 
· 	 	 	 geregistreerd adres in Nederland. 
 
Ongeacht het bovenstaande kunnen geen personen of familieleden die verbonden zijn met 
de organisator deelnemen aan de wedstrijd. 
 
2. 	 	 Deelname aan de wedstrijd 
 
De wedstrijd is beschikbaar op de website	https://viaplay-group.leadfamly.com/delta-
celebrity-masterchef-nederland. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet een persoon 
zich inschrijven met zijn/haar contactgegevens (volledige naam, adres en e-mailadres), dit 
reglement aanvaarden en een aantal vragen beantwoorden (elke inschrijving wordt 
beschouwd als een 'inzending'). Meerdere Inzendingen zijn toegestaan.	 
 
Deze wedstrijd is niet afhankelijk van de aankoop van een product of dienst. 
 
3. 	 	 Hoe de winnaar wordt geselecteerd en bekendgemaakt 
 
Na afloop van de wedstrijdperiode worden drie deelnemers met alle juiste antwoorden 
willekeurig gekozen als winnaars (in het vervolg 'winnaars'). 
 
De winnaars worden uiterlijk op 07.11.2022 18:00 CEST bekendgemaakt. Viaplay neemt 
rechtstreeks contact op met een winnaar via het e-mailadres dat bij deelname aan de 
wedstrijd is opgegeven. Een winnaar heeft vierentwintig (24) uur om te reageren vanaf 
07.11.2022 18:00 CEST. De winnaar kan reageren door de e-mail van Viaplay te 
beantwoorden. Na die tijd behoudt de organisator zich het recht voor om een nieuwe 
winnaar te selecteren via het willekeurige proces.	 
 
De organisator behoudt zich het recht voor om verklaringen of opmerkingen die vulgair, 
aanstootgevend of in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving of de goede naam van de 
organisator af te zwakken of te verwijderen. 



 
4. 	 	 Informatie over de prijs 
 
De prijs bestaat uit het volgende ('Prijs'): 
 
· 	 	 	 Eén MasterChef-keukenset inclusief: pannenlap, pan 28 cm, pan 20 cm, 
keukenweegschaal, snijplank, vleesmes, broodmes en schilmes. 
 
De totale waarde van de prijs wordt geschat op € 200 per persoon. Eventuele lokale 
belastingen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de winnaar. 
 
Andere prijsvoorwaarden 
 
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet verstrekken van 
nauwkeurige informatie die van invloed is op de aanvaarding of levering van de prijs. 
 
De prijs is persoonlijk en kan niet worden overgedragen, geretourneerd of ingewisseld voor 
contant geld. 
 
De organisator behoudt zich het recht voor om de prijs, geheel of gedeeltelijk, door artikelen 
van gelijke of grotere waarde te vervangen indien omstandigheden buiten de controle van 
de organisator dit noodzakelijk maken. 
 
5. 	 	 Verwerking van persoonsgegevens 
 
In verband met de deelname aan de wedstrijd verwerkt Viaplay Group Sweden AB je 
persoonsgegevens, waaronder je naam, e-mailadres, leeftijd, adres en land van verblijf. De 
persoonsgegevens worden verwerkt in verband met de administratie van de wedstrijd, 
inclusief contact met de winnaar via het e-mailadres dat werd verstrekt. De verwerking 
vindt plaats op basis van toestemming en alle persoonsgegevens worden veilig en in 
overeenstemming met de wet opgeslagen. Na afloop van de wedstrijd worden je 
persoonsgegevens binnen twee maanden verwijderd.	 
 
Hoe we je persoonsgegevens verwerken, lees je in ons privacybeleid op 
https://www.viaplay.com/nl-nl/privacy. 
 
6. 	 	 Aansprakelijkheidsbeperking 
 
Alle prijzen worden verstrekt op een 'as is'- en 'as available'-basis en alle voorwaarden, 
garanties of andere voorwaarden die door de toepasselijke wetgeving worden geïmpliceerd, 
worden hierbij uitgesloten voor zover toegestaan. De organisator aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, verlies of letsel geleden door een 
deelnemer of vriend van een dergelijke deelnemer/winnaar als gevolg van deelname aan de 
wedstrijd of het aanvaarden van een prijs. 
 
Niettemin kan niets de aansprakelijkheid van de organisator uitsluiten voor:	 
 
· 	 	 	 overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid;	 
 
· 	 	 	 fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; of	 
 
· 	 	 	 elke andere aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden uitgesloten. 



 
Bij twijfel of onenigheid over de wedstrijdvoorwaarden zal de organisator zelf de winnaars 
vastleggen. Er kunnen geen aanspraken tegen de organisator of zijn partners worden 
ingesteld als gevolg van deelname aan de wedstrijd en/of met betrekking tot de prijs. 
 
7. 	 	 Algemeen 
 
De wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd door of 
verbonden met Facebook of Instagram. Facebook of Instagram aanvaarden geen 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade, verlies of letsel gerelateerd 
aan de wedstrijd, haar organisatie of geleden door enige deelnemer als gevolg van 
deelname aan de wedstrijd. 
 
De wedstrijd valt onder het recht van het land waar de deelnemer woont. 
 
Spel- en drukfouten uitgesloten. 
 
8. 	 	 Contactgegevens 
 
Als je vragen hebt over deze wedstrijd of contact met ons wilt opnemen, ga dan naar 
https://live-viaplaycs.pantheonsite.io/nl/. Als je meer wilt weten over de verwerking van je 
gegevens stuur dan een e-mail naar dpo@viaplaygroup.com. 
 


