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Je kunt meedoen door jouw persoons- en adresgegevens achter te laten op ziggo.nl/entertainment/ziggo-wow/winactie-formule-1seizoenstart. Voor iedere uitzending rondom Formule 1 kun je je hier opnieuw aanmelden om kans te maken op een van de prijzen.
Om kans te maken op de prijzen, moet je op het moment van de vaststelling van de prijs klant zijn bij Ziggo of Ziggo Sport Totaal.
Dat wil zeggen dat op het adres van de prijswinnaar een Ziggo of Ziggo Sport Totaal abonnement actief moet zijn.
Om kans te maken op de prijzen, moet je 18 jaar of ouder zijn. Ook de persoon die je meeneemt, moet 18 jaar over ouder zijn.
Voor iedere Formule 1 live-uitzending (Formule 1 Café en live-uitzendingen rondom de GP’s), kun je 2 kaarten winnen op de
website ziggo.nl/entertainment/ziggo-wow/winactie-formule-1-seizoenstart. Laat via het inschrijfformulier je keuze en gegevens
achter.
Alle winnaars worden getrokken op willekeurige wijze door een computerselectie.
Je gegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt en worden alleen voor de
actie gebruikt waar jij je gegevens voor achterlaat. De gegevens worden vernietigd na de actieperiode, mits je (in het
verleden) toestemming hebt gegeven aan Ziggo benaderd te willen worden door Ziggo over
nieuws/acties/entertainment.

De prijzen
 De prijs bestaat uit het bij mogen wonen van een Formule 1-uitzending in het seizoen 2019. Het gaat om de uitzending Formule 1
Café op vrijdagavond, of om de live uitzending rondom de race van de betreffende GP. De uitzendingen vinden plaats in Studio 11
van het NEP Studiocentrum op het Mediapark te Hilversum.
 De prijzen worden beschikbaar gesteld door Ziggo B.V.
 De prijs is niet inwisselbaar tegen een geldelijke vergoeding.
 De prijs is niet overdraagbaar en legitimatie is verplicht voor toegang tot het event.
 De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen dan de winnaar en gast naar keuze.
Bekendmaking winnaars
 De winnaars worden uiterlijk de dinsdag in de week van het betreffende weekend waarvoor de kaarten zijn gewonnen per mail op
de hoogte gebracht. Diezelfde mail is je toegangsbewijs voor de uitzending en bevat ook een routebeschrijving en een quitclaim
waarmee je aangeeft dat de je de huisregels van de uitzending aanvaardt. Zie ook hieronder.
Huisregels
 Alleen personen waarvan de gegevens (van de vertegenwoordiger) zijn genoteerd op de gastenlijst zullen bij de
uitzending van het programma worden toegelaten.
 Gasten van het programma dienen een uur van tevoren aanwezig te zijn in de publieksopvang.
 Alle gasten zijn verplicht om op verzoek van de medewerkers van het programma een geldig identiteitsbewijs te tonen.
 Op verzoek van onze medewerkers kunnen de gasten worden gefouilleerd. Indien je hieraan geen medewerking wenst
te verlenen kan je de toegang tot de studio worden ontzegd.
 Het is niet toegestaan om jassen en handtassen mee de studio in te nemen. Deze goederen dienen in de garderobe
achter te blijven op eigen risico. Telefoons dienen uitgeschakeld te zijn. Neem voor het gemak zo min mogelijk spullen
mee.
 Gedurende de repetities en uitzending van het programma dienen de gasten de aanwijzingen op te volgen van de
medewerkers van het programma. Een gast die de uitzending van het programma op enige wijze (opzettelijk)
verstoort, is aansprakelijk voor alle schade die hier mogelijkerwijs uit voortvloeit.
 Door zitting te nemen in het publiek van het programma geef je toestemming om opnamen te maken van je portret. De
zender heeft het recht deze opnamen wereldwijd onbeperkt (herhaald) uit te (doen) zenden (via welke vorm van media
en/of distributie dan ook) en commercieel mag (doen) exploiteren.
 De medewerkers van het programma hebben het recht om, zonder opgaaf van reden, een gast de toegang tot de
studio te ontzeggen of een gast uit de studio te verwijderen.
 Het is niet toegestaan om met sporttenue en/of andere kleding met reclame uitingen de studio te betreden.
 Bij het aantreffen van verboden middelen tijdens de visitatie zal de toegang tot de studio direct worden ontzegd en
zullen de verboden middelen na inbeslagname worden afgegeven aan de politie.
 Het is niet toegestaan in de studio zelfstandig beeld- en/of geluidopnamen tijdens de repetities en/of uitzending van het
programma te (doen) maken en deze op welke wijze dan ook (via social media) openbaar te (doen) maken.


Mocht je met de auto naar Hilversum komen, dan kun je deze tegen betaling parkeren op Parkeerdek A van het
Mediapark. Bij het oprijden van het parkeerdek, krijg je uit de automaat een parkeerkaart, daarna opent de slagboom.
Voor vertrek dien je met deze parkeerkaart bij één van de betaalautomaten af te rekenen. Bij het verlaten van het
parkeerdek, stop je de parkeerkaart in de automaat, waarna de slagboom opent en je kunt wegrijden.
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Ziggo behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren die frauduleus of anderszins onrechtmatig of onjuist voorkomen.
Ziggo B.V. behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
Medewerkers van Ziggo en andere participanten die betrokken zijn bij deze campagne zijn uitgesloten van deelname.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Aan de deelname en/of de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend.
Ziggo B.V. is niet aansprakelijk indien het event door omstandigheden die buiten zijn macht liggen, wordt verzet of afgelast.
Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met deze actievoorwaarden.

Vragen
 Voor vragen en/of klachten over de winacties kan contact worden opgenomen via social media: facebook.com/ziggocompany of
twitter.com/ziggocompany
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