
 

AANVULLENDE SPELVOORWAARDEN DISNEY SEPTEMBER 2021 

• Deze aanvullende spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Win een 3-daags 
Disneyland® Paris arrangement” (hierna verder te noemen: het “Spel”) van Sky Radio B.V., Bergweg 
70, 1217 SC in Hilversum (hierna verder te noemen “Sky Radio”). Sky Radio is onderdeel van Talpa 
Network B.V. Het Spel heeft tot doel het promoten van de Disney® Parken in Parijs. 

• Naast deze aanvullende spelvoorwaarden zijn ook de Algemene Spelvoorwaarden van Talpa 
Network van toepassing. Deze zijn hier te vinden. Bij afwijking prevaleren de aanvullende 
spelvoorwaarden. 

• De minimale leeftijd voor deelname aan het Spel is 18 jaar.  

• De spelperiode loopt van maandag 6 september 2021, 06.00 uur t/m zondag 26 september 2021, 
22.00 uur. 

• On air-actie: Hoe doe je mee? 
Deelnemen aan het Spel kan door gedurende bovenstaande spelperiode elke dag naar Sky Radio te 
luisteren. Hoor jij het Disney-codewoord van de dag? Open dan de gratis Sky Radio App op je 
telefoon of ga naar de spelpagina op de website. Vul het codewoord in en laat je gegevens achter. 
Meespelen kan alleen met de nieuwste versie van de Sky-app. 

Aan de hand van trekkingen zullen in totaal 21 winnaars geselecteerd worden. Elke werkdag wordt 
er een winnaar getrokken uit de deelnames van de voorgaande werkdag aan de hand van 1 
trekking. Op maandagen wordt er 1 winnaar getrokken uit de deelnames van de vrijdag, zaterdag 
en zondag ervoor. Zie onderstaand trekkingsschema: 
 

 
Trekking nr. Datum bekendmaking  Aantal 

winnaars  
Datum deelname 

1 Dinsdag 7 september 2021 1 Maandag 6 september 2021 

2 Woensdag 8 september 2021 1 Dinsdag 7 september 2021 

3 Donderdag 9 september 2021 1 Woensdag 8 september 2021 

4 Vrijdag 10 september 2021 1 Donderdag 9 september 2021 

5 Maandag 13 september 2021 3 Vrijdag 10 september 2021 
Zaterdag 11 september 2021 
Zondag 12 september 2021 

6 Dinsdag 14 september 2021 1 Maandag 13 september 2021 

7 Woensdag 15 september 2021 1 Dinsdag 14 september 2021 

8 Donderdag 16 september 2021 1 Woensdag 15 september 2021 

9 Vrijdag 17 september 2021 1 Donderdag 16 september 2021 

10 Maandag 20 september 2021 3 Vrijdag 17 september 2021 
Zaterdag 18 september 2021 
Zondag 19 september 2021 

11 Dinsdag 21 september 2021 1 Maandag 20 september 2021 

12 Woensdag 22 september 2021 1 Dinsdag 21 september 2021 

13 Donderdag 23 september 2021 1 Woensdag 22 september 2021 

14 Vrijdag 24 september 2021 1 Donderdag 23 september 2021 

15 Maandag 27 september 2021 3 Vrijdag 24 september 2021 
Zaterdag 25 september 2021 
Zondag 26 september 2021 

 

https://talpanetwork.com/algemene-voorwaarden
https://tv.talpanetwork.com/wp-content/uploads/2018/04/Algemene-Spelvoorwaarden.pdf


 

• Belangrijk om te weten als je via het internet of DAB+ naar ons luistert: de digitale stream van een 
radio-uitzending loopt vanwege technische redenen (o.m. door tussenkomst van servers, routers 
en als gevolg van buffering), altijd achter op het radio signaal zoals te horen is via de ether (FM). 
Hou hier rekening mee wanneer het Spel met zich meebrengt dat je gelijk moet reageren op iets 
dat tijdens de uitzending te horen is. Eventuele klachten verband houdende met dit punt zullen 
niet in behandeling worden genomen.  

• Facebook en Instagram-actie: Hoe doe je mee? 
 
Facebook 14 september 2021 
Om deel te nemen aan het Spel moet je tussen dinsdag 14 september 2021, 07:00 uur en zondag 
19 september 2021, 23:59 uur reageren op de volgende post: In september maak je niet alleen via 
Sky Radio kans op een Disneyland Paris arrangement, maar ook via Facebook! Reageer hieronder 
met wie je wil gaan en wie weet win jij een verblijf voor 4 personen. 
 
Uit alle inzendingen wordt op maandag 20 september2021 ad random een winnaar geselecteerd 
en bekend gemaakt in diezelfde post.  
 
Instagram 14 september 2021 
Om deel te nemen aan het Spel moet je tussen dinsdag 14 september 2021, 07:00 uur en zondag 
19 september 2021, 23:59 uur reageren op de volgende post: In september maak je niet alleen via 
Sky Radio kans op een @disneylandparis arrangement, maar ook via Instagram! Laat weten met 
wie je wil gaan, volg @skyradio101fm en wie weet win jij een verblijf voor 4 personen.  
 
Uit alle inzendingen wordt op maandag 20 september 2021 ad random een winnaar geselecteerd 
en bekend gemaakt in diezelfde post.  
 
Facebook 21 september 2021 
Om deel te nemen aan het Spel moet je tussen dinsdag 21 september 2021, 07:00 uur en zondag 
26 september 2021, 23:59 uur reageren op de volgende post: Disney fans opgelet! We geven nóg 
een magisch verblijf in Disneyland Paris weg via Facebook. Reageer hieronder met wie je wil gaan 
en maak kans op een arrangement voor 4 personen!  
 
Uit alle inzendingen wordt op maandag 27 september 2021 ad random een winnaar geselecteerd 
en bekend gemaakt in diezelfde post.  
 

• Tijdens dit Spel worden de volgende prijzen weggegeven:  
On-air 21x: Een 3-daags Disneyland Paris arrangement voor maximaal 4 personen. 
Facebook 2x: Een 3-daags Disneyland Paris arrangement voor maximaal 4 personen. 
Instagram 1x: Een 3-daags Disneyland Paris arrangement voor maximaal 4 personen. 
 
Het arrangement is geldig voor een aankomst tot en met 29 maart 2022. De winnaar kan zelf een 
boeking plaatsen met de gewonnen vouchers. Voor boekingen gelden de voorwaarden van 
Disneyland Paris en zijn op basis van beschikbaarheid.    
 
Controleer regelmatig de website van Disneyland Paris voor actuele informatie over COVID-19. 
 
Het arrangement is op basis van eigen vervoer en inclusief: 
• 2 overnachtingen, inclusief ontbijt, in een 4 persoonskamer in Disney’s Newport Bay Club 

Hotel, omdat je in een Disney Hotel overnacht krijg je toegang tot Extra Magic Time, kan je 
gratis parkeren, en zijn er Disney figuren in je hotel!  

• 3 dagen toegang tot de Disney® Parken  

https://www.disneylandparis.com/nl-nl


 

 
Niet bij de reis inbegrepen: 
• Op basis van eigen vervoer. 
• De reis is exclusief reisverzekering, en uitgave van persoonlijke aard. 

 
• Let op! Sommige ervaringen, shows of evenementen zijn mogelijk niet beschikbaar of kunnen 

worden aangepast afhankelijk van de ontwikkeling van de veiligheids- en sanitaire maatregelen en 
aanbevelingen van overheidsinstanties. Disneyland Paris is niet aansprakelijk voor de gevolgen 
daarvan tijdens jouw vakantie of bezoek. Bezoek https://www.disneylandparis.com/nl-nl/ voor de 
meest recente updates.  

• Een coronabewijs (pass sanitaire) is verplicht om de Disney Parken, Disney Hotels, Disney Village en 
Disney’s Davy Crockett Ranch te bezoeken voor gasten vanaf 18 jaar en ouder (vanaf 30 september 
2021 voor gasten vanaf 12 jaar en ouder). Bezoek https://www.disneylandparis.com/nl-
nl/gezondheidsmaatregelen/ voor alle informatie. 

• Prijswinnaars kunnen maximaal 1 arrangement per jaar winnen. 

• De winnaar(s) - en indien van toepassing, alle personen die met de winnaar(s) meereizen - dient 
(dienen) Sky Radio op verzoek daartoe afdoende bewijs te overleggen dat hij/zij beschikt 
(beschikken) over een geldig paspoort (dat nog minimaal 6 maanden geldig is na terugkomst in 
Nederland en 1 lege visum pagina bevat), visum en andere reisdocumenten die voor deze reis 
vereist zijn. Sky Radio behoudt zich het recht voor alle aanvullende documentatie te verlangen die 
zij naar haar eigen oordeel nodig acht. 

• Sky Radio behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het reisarrangement ongeacht 
de reden. Aanvaarding c.q. het gebruik maken van de prijs is geheel voor risico van winnaar. 

• De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Disneyland Paris. Dit wil 
zeggen dat winnaars achteraf geen kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs 
hoeven te betalen.  

• Deelname aan het Spel is gratis. 

• Het is mogelijk om meerdere keren op 1 dag het codewoord in te sturen, hierdoor wordt je kans op 
het winnen van een Disneyland Paris arrangement vergroot.  

• Winnaars krijgen binnen 5 werkdagen per mail bericht over de gewonnen prijs. De winnaars 
worden elke werkdag op de prijswinnaarspagina bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd. Winnaars kunnen tot uiterlijk 10 dagen na het bekendmaken van de winnaars 
aanspraak maken op de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch en zal 
in zijn/haar plaats een nieuwe winnaar getrokken worden.  

• Sky Radio kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een winnaar onjuiste gegevens 
heeft verstrekt en om die reden de prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien een winnaar 
weigert de prijs in ontvangst te nemen.  

• De persoonsgegevens die je in het kader van de Actie aan Sky Radio verstrekt, worden door Sky 
Radio en The Walt Disney Company Parks & Resorts uitsluitend gebruikt voor de organisatie en 
uitvoering van de Actie. Indien van toepassing word je de mogelijkheid geboden om in de toekomst 
per e-mail en/of sms informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van 
Sky Radio en/of van The Walt Disney Family of Companies, maar alleen wanneer je daarvoor je 



 

voorafgaande, ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven door het betreffende vakje aan te 
vinken. 

• Na het winnen van een prijs is het gedurende 3 maanden niet mogelijk om via acties van Sky Radio 
opnieuw prijzen te winnen. 

• Sky Radio heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze 
spelvoorwaarden gedurende het Spel te wijzigen en zonder opgave van reden het Spel te staken of 
te wijzigen, zonder dat Sky Radio daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade 
gehouden is jegens de deelnemer. 

• Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot het Spel of vragen over de 
verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met info@skyradio.nl. Zorg 
ervoor dat je de informatie zoals genoemd in artikel 2.5 van de Algemene Spelvoorwaarden van 
Talpa Network vermeldt. Je ontvangt een telefonische of schriftelijke reactie met eventueel en 
uitsluitend ter beoordeling van Sky Radio een voorstel om de klacht op te lossen.  

• Voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met 
privacy@talpanetwork.com.  

 

Laatste update: 8 september 2021 

mailto:privacy@talpanetwork.com

