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1. Deze wedstrijd staat open voor iedereen, met uitzondering van medewerkers van Thomann 
e.K en hun directe familie. 
 
2. Inzendingen voor de wedstrijd moeten de vorm van een lied hebben, geschreven en 
opgenomen door de deelnemer, en voorgelegd aan Thomann door middel van een upload via 
SoundCloud zoals aangegeven op de website van Thomann. 
 
3. Alle nummers ingezonden op deze wedstrijd moeten het oorspronkelijke werk van de 
deelnemer zijn. Door het participeren bij de wedstrijd bevestigd de deelnemer of de 
deelnemers dat hij/zij de bezitters van het enige auteursrecht op het lied zijn. Bij het 
participeren bij de wedstrijd, gaan de deelnemers akkoord met Thomann vrijwaren tegen 
eventuele claims wegens schending van het auteursrecht door een derde partij ten opzichte 
van de compositie. 
 
4. Alle nummers die er ingezonden worden bij deze wedstrijd mogen niet langer zijn dan vijf 
minuten. 
 
5. Het lied en de liedtekst moet bij voorkeur gericht zijn op het thema van Kerstmis. 
 
6. De sluitingsdatum voor de wedstrijd is 13 november 2011. Inschrijvingen ontvangen na 
middernacht (Centraal Europese Tijd) op deze datum zijn ongeldig voor deelname bij deze 
wedstrijd. 
 
7. Inzendingen zijn beperkt tot een inzending per deelnemer. Het eerste nummer geupload bij 
SoundCloud van elke deelnemer wordt beschouwd als de eerste en enige inzending voor de 
wedstrijd. 
 
8. De rechters 'conclusie in het bepalen van de winnaars en runners-up en het toekennen van 
de prijzen in deze wedstrijd is definitief. G een verdere correspondentie in deze kwestie zal 
worden aangegaan. 
 
9. Alle deelnemers aan deze wedstrijd geven toestemming dat hun inzendingen getoond en via 
Internet en andere media gedistribueerd worden in voorkomend geval, en gaan ermee akkoord 
dat er geen royalty's of mechanische rechten verschuldigd zijn door Thomann ten aanzien van 
deze distributie. Bovendien moeten voor alle winnaars van de wedstrijd akkoord gaan dat hun 
inzendingen gebruikt worden door Thomann voor publiciteit en promotionele doeleinden met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, radio- en televisie-uitzendingen, reclame doeleinden en 
publieke prestaties. 
 
10. De prijzen aangeboden in deze competitie zijn de enige onderscheiding die zal worden 
gedaan voor deelnemers van deze wedstrijd. Er wordt geen alternatief in contanten 
aangeboden. 



 
11. De winnaars van de wedstrijd worden geïnformeerd via e-mail en / of telefoon. Een 
volledige lijst van winnaars zal beschikbaar zijn via e-mail op aanvraag na 21 november 2011. 
 
12. De winnaars van deze wedstrijd geven toestemming dat hun naam (met inbegrip van 
getrapte namen, waar van toepassing) en eventueel foto's gebruikt worden voor publicitaire 
doeleinden, waaronder publicatie in print en op het Internet in relatie tot deze wedstrijd. 
 
13. Reizen en tijden ten aanzien van de prijzen in deze wedstrijd worden geregeld door 
wederzijdse instemming tussen Thomann en de winnaars van deze wedstrijd. 
 
14. Thomann aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor 
eventuele nood, schade, ziekte of letsel die kan optreden door de winnaar aanvaarding van de 
prijzen in deze competitie, en de winnaars aanvaarden de prijzen op eigen risico. 
 
15. Thomann behoudt zich het recht tot enige of alle van de winnaars te diskwalificeren als 
Thomann heeft reden te geloven dat een deel of delen van deze voorwaarden zijn geschonden. 
 
 
 


