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1. ALGEMEEN
1.1  Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie ‘Betaal met Views’ (hierna te noemen: 

“de Actie”).

1.2  De Actie is geïnitieerd door General Motors B.V. (hierna te noemen: “Opel”) gevestigd te Breda aan het adres Lage 
Mosten 49-63 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 23.062.254. 

1.3  De Actie loopt van 24 april 2017 tot en met 30 juni 2017, of eindigt zoveel eerder dat het minimaal aantal views voor het 
winnen van ieder van de zes prijzen is behaald en de zes winnaars zijn aangewezen door een onafhankelijke jury  
(verder te noemen: “Actieperiode”). 

 
1.4  Alle werknemers van Opel en andere personen die direct of indirect bij de organisatie zijn betrokken, evenals inwonende 

leden van het gezin, zijn van deelname aan de Actie uitgesloten.

1.5  Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de 
actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Opel  
– www.opel.nl/betaalmetviews – worden geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging. 

1.6  Alle personen die deelnemen aan de Actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden en verklaren 
akkoord te gaan met de inhoud ervan.

1.7  Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer voorts ermee akkoord te zijn dat ten aanzien van het uploaden 
en publiceren van de Video via www.youtube.com, een overeenkomst tussen de deelnemer en YouTube (YouTube LLC, 
gevestigd op 901 Cherry Avenue, te San Bruno, CA 94066 (Californië, Verenigde Staten)) tot stand komt waarop de 
algemene voorwaarden van YouTube (https://www.youtube.com/t/terms), de privacy policy van YouTube (https://www.
google.com/intl/en/policies/privacy/) en de guidelines van YouTube (https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/
communityguidelines.html) van toepassing zijn, waar Opel geen partij bij is. 

1.8  Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer er verder mee bekend te zijn dat ten aanzien van het gebruik 
van Facebook ten behoeve van deze Actie de Promotion Guidelines van Facebook (https://www.facebook.com/page_
guidelines.php#promotionsguidelines) van toepassing zijn en in acht dienen te worden genomen. De Actie wordt op geen 
enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. 

 
1.9 Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

1.10  Deze actievoorwaarden en andere informatie over de Actie zijn vindbaar op www.opel.nl/betaalmetviews.

1.11  Opel handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

2. PRIJS
2.1  Onder de deelnemers van deze Actie worden in totaal 6 winnaars geselecteerd, zij kunnen één van de volgende prijzen 

(verder te noemen: de “Prijs”) winnen. Iedere prijs wordt één keer uitgereikt. 
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 • 1x KARL ROCKS Online Edition ter waarde van € 14.745, -
 • 1x Corsa 3-deurs Online Edition ter waarde van € 18.495, -
 • 1x Astra 5-deurs Online Edition ter waarde van € 23.070, -
 • 1x Little ADAM loopauto ter waarde van € 79,90
 • 1x Flex Connect i-Pad Air houder ter waarde €129,-
 • 1x Opel dakkoffer ter waarde van € 605,-

2.2  De gewonnen Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of andere producten en/of 
diensten van Opel. 

2.3 Op de gewonnen Prijs zijn de algemene voorwaarden van de leverancier van de Prijs van toepassing.

2.4 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2.5 De kansspelbelasting over de Prijs zal door Opel niet bij de winnaar in rekening worden gebracht.

3. DEELNAME EN BEPALING WINNAAR 
3.1 Deelname aan de Actie is gratis en maximaal één keer per persoon mogelijk.

3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk als:

 • de deelnemer zijn/haar feitelijke woon-/verblijfplaats in Nederland heeft en minimaal 18 jaar oud is;
 • de deelnemer een geldig Nederlands rijbewijs heeft;
 • de deelnemer zijn/haar e-mailadres en persoonsgegevens correct heeft ingevuld;
 • de deelnemer akkoord is gegaan met deze actievoorwaarden en de overige van toepassing zijnde regelingen.

3.3 Deelname aan deze Actie en meedingen naar de Prijs is alleen mogelijk indien de deelnemer binnen de Actieperiode: 

 •  zich aanmeldt voor deelname aan de Actie via www.opel.nl/betaalmetviews door het invullen van zijn/haar 
persoonsgegevens. 

 •  een video (hierna: de “Video”) maakt in, om of met een personenwagen van het merk Opel – bij voorkeur een Online 
Edition uitvoering- in overeenstemming met deze actievoorwaarden, het algemene reglement van YouTube en de 
regels van Opel zoals aangegeven op en verwezen naar op www.opel.nl/betaalmetviews. De deelnemer dient tevens 
in overeenstemming te handelen met de regels voor een proefrit, zoals opgesteld door de lokale Opel dealer waar de 
proefrit wordt aangevraagd.

 •  de Video uploadt met inachtneming van de settings en andere vereisten zoals aangegeven op www.opel.nl/
betaalmetviews. De deelnemer dient tevens in overeenstemming te handelen met de privacyregels en (andere) 
guidelines van YouTube en van Facebook waarnaar is verwezen op www.opel.nl/betaalmetviews. 

 •  zoveel mogelijk views van de Video vergaart teneinde het minimaal aantal vereiste views voor de Prijs naar keuze 
te behalen. Een Video voldoet niet aan de voorwaarden als het vereiste aantal views is behaald door beïnvloeding 
anders dan op basis van de inhoud van de Video of de enkele verspreiding ervan, bijvoorbeeld door betaling voor het 
verkrijgen van views, op welke wijze dan ook en in welke hoeveelheid dan ook.

 •  het minimaal aantal vereiste views voor de Prijs naar keuze heeft behaald en op juiste wijze de procedure  
“KOOP MET VIEWS” heeft gevolgd op www.opel.nl/betaalmetviews (hierna: de “Aanvraag”).  
Er kan slechts één Aanvraag per persoon worden gedaan. 

http://www.opel.nl/betaalmetviews
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3.4  Nadat de deelnemer de Aanvraag heeft gedaan, verschijnt een bedankpagina waarin beschreven is dat de Aanvraag is 
ontvangen en op welke datum en welk tijdstip. Tevens zal de deelnemer een bevestiging van de Aanvraag en het tijdstip 
per e-mail ontvangen op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. 

3.5  Een onafhankelijke jury beoordeelt binnen één werkdag na inzending van de Aanvraag door de deelnemer of de 
Aanvraag voldoet aan alle voorwaarden van de Actie en welke deelnemer het eerst het minimale aantal vereiste views 
van de Video voor de Prijs naar keuze heeft behaald, waarna de betreffende deelnemer recht heeft op deze Prijs. 

3.6  Indien meerdere ingediende Aanvragen voldoen aan alle voorwaarden van de Actie en op dezelfde datum en hetzelfde 
tijdstip het eerst het minimale aantal vereiste views van de Video voor de Prijs naar keuze hebben behaald, zal de 
winnaar door de onafhankelijke jury uit deze betreffende Aanvragen worden getrokken.

3.7  Er wordt één werkdag nadat de Aanvraag is ingediend telefonisch contact met de deelnemer(s) opgenomen op het door hem/
haar opgegeven telefoonnummer, waarbij bekend wordt gemaakt of de Prijs naar keuze door hem/haar is gewonnen. Na 
bekendmaking van de winnaar, kan niet meer worden meegedongen naar het winnen van de betreffende Prijs.    

4. UITSLUITINGEN
4.1  Opel behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de Actie, wanneer zij van mening is dat de 

deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie (over zichzelf) 
heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld.

4.2  Opel is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen Prijs in welke vorm dan ook. Op 
de gewonnen en/of te winnen Prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing 
indien deze bestaat en van toepassing is.

4.5  Opel besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties en het beheer van haar website. 
Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele 
onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten of andere door Opel openbaar gemaakte (promotionele) materialen, 
kunnen niet aan Opel worden tegengeworpen noch enige verplichting aan Opel doen ontstaan. Opel aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van ingeleverde deelnameformulieren en/of bijlagen of voor de opgave 
van verkeerde of onvolledige (persoons)gegevens door een deelnemer.

4.6  Opel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de 
website voorkomen, noch voor eventuele schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking 
stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden.

4.7  Opel is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de Actie zijn gemaakt met 
betrekking tot deelname aan de Actie of verdere gebruikmaking van de Prijs. 

4.8  Opel is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor schade of kosten die de deelnemer lijdt of heeft geleden, dan wel 
(heeft) veroorzaakt bij derden, gedurende de opname van de Video en/of het publiceren van de Video via YouTube of het 
delen van de Video via Facebook of op iedere andere wijze die verband heeft met de Video en/of de opname daarvan. De 
deelnemer vrijwaart YouTube en Facebook compleet en is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud 
van de Video. 
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4.9  Opel, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Opel betrokkenen met betrekking tot 
deze Actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van 
gebruik of inzet van de uitgekeerde Prijzen en/of deelname aan de Actie.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN PROMOTIE OPEL:
5.1  Als tegenprestatie voor zijn/haar deelname aan de Actie en de mogelijkheid om een Prijs te winnen, draagt de deelnemer 

aan Opel de volgende rechten en belangen over: alle auteursrechten, naburige rechten en alle andere mogelijke 
(intellectuele eigendoms)rechten op de inzendingen en prestaties van de deelnemer in het kader van de Actie, inclusief 
maar niet beperkt tot de Video en eventuele (portret)foto’s en interviews die de deelnemer in het kader van de Actie 
aanlevert/geeft. Deze overdracht is onherroepelijk en geldt wereldwijd en voor de totale duur van de bescherming die 
deze rechten meebrengen. 

5.2  Indien en voor zover de overdracht om welke reden ook niet volmaakt zou zijn, zal - zonder beperking - Opel het recht 
(maar niet de verplichting) hebben om de inzendingen en prestaties van de deelnemer in het kader van de Actie, inclusief 
maar niet beperkt tot de Video en eventuele (portret)foto’s en interviews die de deelnemer in het kader van de Actie 
aanlevert/geeft, te reproduceren of te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te veranderen, en bekend te maken en te 
verspreiden onder het publiek en dit in zijn geheel of slechts gedeeltelijk, en afzonderlijk of in combinatie met andere 
elementen, en ongeacht de gebruikte manier of vorm van exploitatie. Bovendien verkrijgt Opel het recht om alle in deze 
bepaling genoemde en aan haar overgedragen rechten zelf over te dragen of in licentie te geven. 

5.3  De deelnemer doet, van het moment van het opgeven van zijn/haar deelname aan de Actie via www.opel.nl/
betaalmetviews, afstand van de morele rechten en belangen in de breedste zin van het woord ten aanzien van de 
inzendingen en prestaties van de deelnemer in het kader van de Actie, inclusief maar niet beperkt tot de Video en 
eventuele (portret)foto’s en interviews die de deelnemer in het kader van de Actie aanlevert/geeft. Dit geldt ook voor de 
eventuele afbeelding van andere personen op de inzendingen en prestaties van de deelnemer in het kader van de Actie. 
Indien de inzendingen en prestaties van de deelnemer in het kader van de Actie een afbeelding van één of meer andere 
personen bevat, dient de deelnemer ervoor zorg te dragen dat deze andere personen eveneens afstand hebben gedaan 
van de bij die persoon/personen rustende (intellectuele eigendoms-)rechten in de ruimste zin van het woord – waaronder 
begrepen (maar niet beperkt tot) auteursrechten, portretrechten en naburige rechten – ten aanzien van de inzendingen 
en prestaties van de deelnemer in het kader van de Actie. De deelnemer vrijwaart Opel voor alle aanspraken ter zake van 
schade, verliezen, kosten en onkosten van derden partijen in verband de op die persoon/personen rustende (intellectuele 
eigendoms)rechten.

5.4  De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending, de naam van de deelnemer en zijn/haar 
foto, in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke 
media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan.

5.5  Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord dat zijn of haar Video door Opel mag worden gebruikt voor 
commerciële en niet-commerciële doeleinden en hij/zij telefonisch en/of via een persoonlijk e-mailbericht door Opel mag 
worden benaderd wanneer hij/zij een prijs heeft gewonnen en hij/zij akkoord gaat met een prijsuitreiking waarbij de pers 
wordt uitgenodigd, een (kort) interview met foto die beide voor publicatie – in de ruimste zin van het woord –  in de media 
of anderszins door Opel mogen worden gebruikt. 

http://www.opel.nl/betaalmetviews
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6. BEHANDELING VAN GEGEVENS:
6.1  Hoe behandelen wij uw persoonsgegevens
  Alle persoonsgegevens met betrekking tot de Actie worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door of namens Opel. Het 

doel van deze gegevensverwerking is uitvoering te geven aan deze Actie. Tevens kunnen de gegevens worden gebruikt 
om u op de hoogte te houden van producten, diensten en interessante aanbiedingen van Opel, haar dealers en met haar 
verbonden ondernemingen. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

6.2   De deelnemer heeft recht op inzage en eventuele correctie van de op hem/haar betrekking hebbende persoonsgegevens. 
Tevens kan de deelnemer zich verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor direct 
marketingdoeleinden. Hiertoe kan de deelnemer zich wenden tot opel.klantenservice@gm-customercare.com

6.3   Op alle persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van deze Actie is het privacy beleid van Opel van 
toepassing zoals weergegeven op www.opel.nl/betaalmetviews, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in 
deze actievoorwaarden.

7. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN:
7.1  Vragen en klachten ten aanzien van deze Actie kunnen worden verzonden naar  opel.klantenservice@gm-customercare.

com. Opel zal contact opnemen omtrent de beantwoording van de vraag dan wel (verdere) afhandeling van de vraag 
of klacht. Opel zal er alles aan doen om de klacht naar tevredenheid af te handelen. Indien de klacht desondanks 
toch niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de 
Kansspelautoriteit.

7.2 Op deze actievoorwaarden en de Actie is Nederlands recht van toepassing.

7.3  Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter van de rechtbank Amsterdam.

Opgemaakt te Amsterdam, 18 april 2017
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