1Almere – 1 oktober 2018
Actievoorwaarden ‘Almere Schrijft Mee!’
1. Algemeen
Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Almere Schrijft Mee!’ (hierna
verder te noemen: de ‘Actie’) van 1Almere, gevestigd te Almere (hierna verder te noemen
‘1Almere’). De actie heeft tot doel het promoten van 1Almere.
2. Voorwaarden voor deelname
Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste
woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven. 1Almere stelt aan
minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat zijn of haar ouder/verzorger toestemming verleent voor
deelname aan de Actie.
Door deel te nemen aan de Actie verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze
voorwaarden. Deze voorwaarden zijn altijd te raadplegen op www.1almere.nl/voorwaarden/.
3. Actieopzet
De actieperiode loopt van maandag 8 oktober 2018; 09:00 uur tot en met maandag 5 november
2018; 17:00 uur. Aangemelde Schrijvers kunnen ook na maandag 5 november 2018; 17:00 uur blijven
deelnemen aan de Actie. 1Almere behoudt het recht om de Actie op ieder moment (vroegtijdig) te
beëindigen. Dit geldt ook voor de reeds aangemelde Schrijvers. 1Almere geeft dit aan door middel
van een schriftelijk bericht, uiterlijk een week voor het beëindigen van de Actie.
‘Word ook Schrijver!’ is een promotieactie van 1Almere. Met de Actie werft 1Almere nieuwe
Schrijvers. Zij kunnen voor 24 cent per bericht artikelen plaatsen op 1almere.nl. Aan het eind van de
maand (op de laatste dag van een kalendermaand) wordt het bedrag uitgekeerd op de bankrekening
van de Schrijver (de rekening die is opgegeven bij de online aanmelding). Schrijvers mogen onbeperkt
berichten plaatsen. Berichten worden door de redactie van 1Almere gecontroleerd alvorens het
geplaatst wordt. Alleen goedgekeurde berichten verschijnen op de website. De uitbetaling van 24
cent per bericht geldt dan ook alleen voor berichten die zijn goedgekeurd en gepubliceerd worden.
De berichten/artikelen van Schrijvers mogen alleen worden geplaatst als zij voldoen aan de
voorwaarden. De voorwaarden zijn:






Het artikel moet over Almere gaan.
Het artikel moet tussen de 50 en 500 woorden zijn.
Het artikel moet actueel zijn (niet ouder dan 1 week na de gebeurtenis).
Het artikel moet vrij zijn van commercie (geen sluikreclame, reclame of promotie voor
commerciële producten en diensten).
Het artikel moet voldoen aan de huisregels zoals besproken onder punt vier (4) in deze
actievoorwaarden.

1Almere behoudt het recht om artikelen aan te passen of niet te plaatsen. De Schrijver ontvangt
alleen een vergoeding voor geplaatste artikelen.
Schrijvers kunnen zich aanmelden via 1almere.nl. Door een online formulier in te vullen (met
Voornaam, Achternaam, E-mail, Bankrekeningnummer en T.n.v.) meldt de Schrijver zich aan. De
gebruiker (Schrijver) ontvangt een automatische mail waarin wordt aangegeven dat de aanmelding in
behandeling wordt genomen. 1Almere streeft ernaar om aanmeldingen binnen 24 uur te
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behandelen. De Schrijver ontvangt van de redactie inlogcodes en een handleiding van het
redactiesysteem, waarnaar er ingelogd kan worden op het redactiesysteem. Het redactiesysteem
betreft de CMS omgeving van Wordpress. Schrijvers kunnen in dit systeem berichten, eigen foto’s of
eigen video’s plaatsen. Ook is het mogelijk om in artikelen bestaand beeldmateriaal van 1Almere te
gebruiken. Dit beeldmateriaal mag alleen gebruikt worden voor 1almere.nl. Het kopiëren,
verspreiden, doorgeven, remixen, downloaden, afgeleide werken maken en gebruik maken van het
werk van bestaande foto’s en video’s in het redactiesysteem voor andere doeleinden dan 1Almere is
niet toegestaan.
Wij hebben het recht om Ingezonden Materiaal te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als (wij
vermoeden dat) dit het geval is. 1Almere wordt door jou gevrijwaard voor alle aanspraken van
derden wegens inbreuk op hun (intellectuele eigendoms-)rechten en van alle daarmee gemoeide
schade en kosten. Materiaal dat schade toebrengt aan onze website, servers en computers wordt
onmiddellijk verwijderd. Eventuele onkosten door de schade wordt verhaald op de veroorzaker.
Door het insturen, plaatsen of uploaden van het Ingezonden Materiaal worden de intellectuele
eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij jou berusten overgedragen aan 1Almere, zonder dat 1Almere daarvoor aan een vergoeding verschuldigd is. Je
erkent dat de overdracht inhoudt dat 1Almere het Ingezonden Materiaal in alle huidige en
toekomstige exploitatievormen in ieder denkbaar medium, wereldwijd kan exploiteren en onbeperkt
in licentie kan geven. Je garandeert bevoegd te zijn tot deze overdracht.
4. Huisregels
De gebruiker (Schrijver) zal bij het posten op het forum de algemene normen en waarden die gelden
in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen
seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen ingediend worden of
uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.
Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een
aanwijzing wordt gezien als provocatie van de beheerder. De gebruiker/schrijver ontvangt direct een
ban.
Berichten die in strijd zijn met de wet mogen niet worden gepubliceerd op 1almere.nl.
Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of
krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep
mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid
en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede
naam aantast.
Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er
toestemming is gegeven door de auteur.
Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal.
Het is voor gebruikers niet toegestaan om (soft)porno of foto”s met een duidelijke erotische lading te
plaatsen op 1almere.nl. Ook berichten, foto’s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.
Spammen en reclame maken is niet toegestaan. Een Schrijver kan hierdoor geblokkeerd worden door
de beheerder. Ook links naar veilingsites en advertentiesites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn
niet toegestaan. Het plaatsen van een URL in het motto wordt ook gezien als spam.

2

Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies is niet toegestaan. Het ipadres moet ten alle tijden op te vragen zijn. Bij overtreding kan de gebruiker geblokkeerd worden
door de beheerder.
Het plaatsen van persoonlijke gegevens en informatie van personen is niet toegestaan. Hierbij gaat
het om e-mails, Skype-gesprekken, (oude) gebruikersnamen en andere in principe niet voor ogen van
derden bestemde informatie. Het plaatsen van adressen en e-mailadressen is niet toegestaan.
Het aankondigen van zelfdoding, het vertonen van destructief gedrag, automutilatie (of soortgelijk
gedrag) is niet toegestaan. Schakel professionele hulp in (bel 113) of zoek contact met de huisarts.
Het plaatsen van spoilers is niet toegestaan
Ook het verwijzen of linken naar websites waarop geneesmiddelen, waarvoor je een doktersrecept
nodig hebt, zonder recept zijn te verkrijgen is verboden.
Het plaatsen van links naar illegale websites is verboden.
Reclame van eigen bedrijfjes, webshops en commerciële producten is niet toegestaan.
Het bedreigen van bezoekers van de website en redactieleden van 1Almere is verboden. Gebruikers
kunnen hiervoor geblokkeerd worden.
Als de gebruiker/Schrijver zich niet aan de regels houdt, wordt het volgende gedaan:





Eerste overtreding: waarschuwing
Tweede overtreding: 24 uurs-ban
Derde overtreding: een maandban
Permaban (kan direct worden gehanteerd bij ernstige misdragingen, spam en andere
bovengenoemde regels).

5. Aansprakelijkheid 1Almere
Artikelen van Schrijvers worden eerst gecontroleerd alvorens deze geplaatst worden. Schrijvers
blijven zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen geschreven artikelen.
1Almers is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en
het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van 1Almere.
1Almere is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele
gevolgschade van de Actie. 1Almere draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late
leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de
toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien.
Wijzigingen, type- en zetfouten zijn voorbehouden.
1Almere is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het
redactiesysteem of de website.
De aansprakelijkheid van 1Almere wordt verder beschreven in de disclaimer
(http://www.1almere.nl/disclaimer/)
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6. Bedrag
Het uitgekeerde bedrag is inclusief btw en dus niet belastingvrij. 1Almere behoudt zich het recht het
bedrag op ieder moment te wijzigen.
7. Persoonsgegevens en privacy
Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. 1Almere
kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming
van een ander (bijvoorbeeld ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of
verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor
uitkering van het bedrag.
De persoonsgegevens die je in het kader van de Actie aan 1Almere verstrekt, worden door 1Almere
en uitsluitend gebruikt voor de organisatie en uitvoering van de Actie.
De in verband met de Actie aan 1Almere verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een
gegevensbestand. 1Almere gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
8. Overige bepalingen
Op deze Actie is het Nederlands recht van toepassing.
9. Contact
Bij vragen kan er contact opgenomen worden met de redactie via het mailformulier op de website
(http://www.1almere.nl/contact/).
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