ACTIEVOORWAARDEN BNR EXPERT PODCAST NETWERK
Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het BNR Expert Podcast Netwerk, een netwerk van

de

beste zakelijke podcasts van Nederland binnen de BNR Nieuwsradio thema’s, en het selectieproces
2.

dat daarvoor wordt georganiseerd (hierna te noemen “de Actie’).
Het BNR Expert Podcast Netwerk wordt georganiseerd door BNR Nieuwsradio. Contactgegevens
BNR Nieuwsradio: Prins Bernhardplein 173, 1097 BL Amsterdam. Postbus 216, 1000 AE Amsterdam.

3. Door deelname aan de Ac@e wordt men geacht op de hoogte te zijn van deze ac@evoorwaarden en
hiermee akkoord te gaan.
De Actie

Deelname Ac8e
1. Deelname aan de Ac@e is mogelijk voor iedereen vanaf 18 jaar.
2. Een persoon wordt deelnemer (hierna te noemen: “Deelnemer”) aan de Ac@e wanneer hij/zij gevolg
geeM aan de benodigde ac@e hiervoor: vul het aanmeldformulier in met een link naar het plaNorm
waar de betreﬀende podcast te luisteren is.
3. De deelnemer die niet de juiste volledig gevraagde gegevens opgeeM is van deelname uitgesloten.
4. Deelnemen aan deze Ac@e is kosteloos. Kosten voor de internetverbinding zijn voor rekening van de
deelnemer.
5. Deelnemers kunnen zich tot 1 februari 2017 aanmelden op BNR.nl/epn.
6. De podcast dient in ieder geval te voldoen aan de volgende eisen:
- De podcast is Nederlandstalig;
- De podcast heeM als (inhoudelijk) thema: Economie, Poli@ek, Technologie, Innova@e, Duurzaamheid, Ondernemen, Infrastructuur en ruimtelijke inrich@ng, Juridisch, Mobiliteit, Lifestyle, Wetenschap, Media, Onderwijs, Management en/of Nieuws;
- De podcast wordt gemaakt vanuit een persoonlijke en onaaankelijke exper@se en mag derhalve
geen (volledige) commerciële doelstelling hebben;
- De podcast is een auteursrechtelijk origineel werk en bevat geen (geluids) fragmenten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
- De podcast is beschikbaar via één of meerdere podcast plaNorms zoals iTunes of Soundcloud; en
- De podcast wordt op regelma@ge basis uitgezonden (wekelijks, maandelijks of twee
maandelijks).
8. BNR Nieuwsradio kiest uiterlijk op 15 februari 2017 de podcasts die onderdeel worden van het BNR
Expert Podcast Netwerk. Inzendingen worden door de BNR hoofdredac@e in samenwerking met een
vakkundig panel beoordeeld en gekozen op basis van inhoud, technische kwaliteit en of zij passen
binnen de BNR thema’s. De winnaars worden via de door hen achtergelaten gegevens op de hoogte
gesteld.
9. BNR Nieuwsradio heeM het recht een Deelnemer uit te sluiten van de Ac@e indien de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeM verstrekt of op andere wijze fraude heeM gepleegd
of heeM proberen te plegen. Door uitslui@ng komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor opname in het BNR Expert Podcast Netwerk en de Deelnemer doet hierbij voor alsdan
uitdrukkelijk afstand van enig recht om deelname aan het BNR Expert Podcast Netwerk te vorderen.
10. BNR Nieuwsradio is gerech@gd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de ac@evoorwaarden tussen@jds te wijzigen dan wel zonder opgaaf van reden de Ac@e te stoppen of te

wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen (bijvoorbeeld bij te weinig aanmeldingen), zonder
op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens Deelnemers.
BNR Expert Podcast Netwerk
Rechten en verplich8ngen BNR Nieuwsradio
1. De podcasts van de Deelnemers die door het panel van BNR Nieuwsradio zijn geselecteerd voor het
BNR Expert Podcast Netwerk (hierna te noemen “Podcasters”) worden gepubliceerd op de digitale
kanalen van BNR: www.bnr.nl en BNR app. Publica@e bevat o.a. een @tel, beschrijving, informa@e
over de podcaster en hyperlinks naar de podcasts op diverse podcast plaNormen.
2. BNR Nieuwsradio zal de Podcasters begeleiding aanbieden bij het maken van (radio)content en het
ontwikkelen van vaardigheden. Hiertoe zal BNR o.a. publica@es rondsturen en workshops organiseren.
3. BNR Nieuwsradio zal het BNR Podcast Expert Netwerk en de Podcasters promoten via de bij haar
beschikbare kanalen (radio en online).
4. BNR Nieuwsradio is in ieder geval, maar niet uitsluitend gerech@gd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving een podcast uit het BNR Expert Podcast Netwerk te verwijderen,
zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens Podcasters, indien:
- De podcast discriminerende, beledigende, dan wel andere ongepaste ui@ngen bevat;
- De vereiste kwaliteit van de podcast naar het oordeel van BNR Nieuwsradio niet (meer) wordt
behaald;
- De podcast niet (meer) regelma@g wordt uitgezonden;
- De podcast niet (meer) via een podcast plaNorm beschikbaar wordt gesteld;
- De podcast inbreuk maakt op rechten van derden en/of in strijd met wetgeving blijkt te zijn.
Verplich8ngen Podcasters
1. De Podcaster is bekend en akkoord met het feit dat hij geen vergoeding krijgt voor zijn deelname aan
de Ac@e en zijn deelname in het BNR Expert Podcast Netwerk.
2. De Podcaster is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de podcast en voor de aan de podcast
gerelateerde content (artwork, beschrijvingen etc.) en verleent aan BNR Nieuwsradio om niet een
niet-exclusieve licen@e om (delen) van de podcast en gerelateerde content openbaar te maken en te
verveelvoudigen.
3. De Podcaster is volledig verantwoordelijk voor de technologie en (regelma@ge) distribu@e van zijn
podcast.
4. De Podcaster is verantwoordelijk voor de promo@e van zijn podcast via zijn eigen netwerk en (sociale) mediakanalen.
5. De Podcaster garandeert dat zijn podcast geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten
van derden en vrijwaart BNR Nieuwsradio van alle aanspraken ter zake.
Disclaimer
1. BNR Nieuwsradio is onherroepelijk gerech@gd (delen van) de podcasts openbaar te maken en/of te
verveelvoudigen door middel van vastlegging en/of publica@e op internet of gedrukte media. In geen
geval ontstaat door dit gebruik enige aanspraak op vergoeding.
2. Over de uitslag van de Ac@e kan niet worden gecorrespondeerd.

3. BNR Nieuwsradio is niet verantwoordelijk voor eventuele technische problemen, waaronder het uitvallen van de internetverbinding, waardoor eventuele deelname aan de Ac@e en/of het BNR Expert
Podcast Netwerk niet mogelijk is.
4. BNR Nieuwsradio is niet verantwoordelijk voor technische of inhoudelijke problemen met de podcast en de Podcaster vrijwaart BNR Nieuwsradio voor alle aanspraken van derden terzake.
5. De (persoonlijke) gegevens die BNR Nieuwsradio verkrijgt in het kader van de Ac@e en het BNR Expert Podcast Netwerk worden conform de relevante wet- en regelgeving behandeld. BNR Nieuwsradio zal de (persoonlijke) gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van en communica@e rond de
Ac@e en het BNR Expert Podcast Netwerk. Deelnemers en Podcasters kunnen een verzoek doen om
inzage en/of correc@e van hun gegevens door een e-mail te zenden aan contact@fdmediagroep.nl.
6. Deze Ac@evoorwaarden zijn verkrijgbaar via hip://projects.bnr.nl/expert-podcast-netwerk/voorwaarden.pdf en kunnen worden opgeslagen en uitgeprint.
7. Bij vragen en/of klachten over de Ac@e en het BNR Expert Podcast Netwerk kunt u per e-mail contact
opnemen met BNR Nieuwsradio via epn@BNR.nl.

