
S P E L R E G E L S

Bij het maken van een video voor Betaal met Views is het belangrijk dat de deelnemer en zijn/haar video voldoen aan:
 
1. De algemene eisen waaraan een video moet voldoen
2. Het algemene reglement van YouTube
3. De algemene actievoorwaarden van de Betaal met Views actie
4. De regels die gelden bij het maken van een proefrit (Opel dealer)

1. ALGEMENE EISEN WAARAAN EEN VIDEO MOET VOLDOEN

•	 De	video	moet	in,	om	of	met	een	Opel	–	bij	voorkeur	Online	Edition	-	worden	gefilmd
• De video moet gemaakt zijn voor de campagne ‘Betaal met Views’ 
• De Opel moet een hoofdrol in de video hebben en prominent in beeld zijn

2. ALGEMENE REGLEMENT VAN YOUTUBE

YouTube hanteert eigen strenge regels waar een video aan moet voldoen. Deelnemers dienen deze regels te respecteren.

Belangrijk	om	te	weten	is	dat	een	video	van	YouTube	geflagged	/	gerapporteerd	zal	worden	wanneer	deze	verdacht	wordt	van	het	
schenden van één van onderstaande punten. De video zal binnen 24 uur gecontroleerd worden, en - indien het rapporteren recht-
vaardig is - binnen 48 uur verwijderd worden.  

DE REGELS
Neem de onderstaande regels van YouTube serieus en respecteer ze. Probeer geen achterdeurtjes te zoeken of manieren te vinden 
om de onderstaande regels te omzeilen.
 • Geen schadelijke of gevaarlijke inhoud
  Video’s met - of die aansporen tot - gevaarlijke of illegale activiteiten met risico op (ernstig) lichamelijk letsel zullen worden
   verwijderd.  
 • Geen seksuele content of naaktheid
  De	video	mag	geen	enkele	vorm	van	pornografie	bevatten.	Aanzetten	tot	en	verwijzen	naar	pornografische	handelingen	is
   ook niet toegestaan. 
 • Geen gewelddadige inhoud
  Elke vorm van geweld is niet toegestaan. Tevens, als het primaire doel van de video is om te shockeren, zal de video worden 
  verwijderd.  
 • Geen haatdragende inhoud of inhoud met bedreiging
  Video’s met als primair doel haat uitdragen op basis van ras, etnische afkomst, religie, handicap, geslacht, leeftijd, nationa-
  liteit, veteranenstatus of seksuele geaardheid / genderidentiteit zullen worden verwijderd. 
 • Geen bedreigende inhoud
   Video’s waarvan de inhoud agressief gedrag, stalken, bedreigingen, pesterijen, intimidatie, schending van privacy, het  

onthullen van persoonlijke gegevens van anderen, en het aanzetten van anderen tot gewelddadige handelingen worden zeer 
  serieus genomen. Wie hierop wordt betrapt, kan permanent worden verbannen van YouTube.  
 • Copyright
  Respecteer copyright. Gebruik van andermans muziek, video of inhoud waarvan het eigendom bij iemand anders ligt is niet
   toegestaan.  

  Zie hier de volledige lijst.

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/nl/communityguidelines.html
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3. ACTIEVOORWAARDEN BETAAL MET VIEWS

•  Opel behoudt het recht om deelnemers uit te sluiten van aankoop wanneer deze zich niet houden aan de eisen die gesteld zijn 
aan de video, regels opgesteld door YouTube, of regels opgesteld door Opel.

•  Views dienen organisch te worden vergaard. Het is dus niet toegestaan om views te kopen. 
  Bij aankoop van één van de modellen of accessoires zal gevraagd worden een PDF / Excel te uploaden met de statistieken van 

de video. Deze zal in samenwerking met YouTube/Google worden gecontroleerd op niet organisch verkregen (gekochte) views.
 
•  Opel heeft het recht om de video te gebruiken op opel.nl, de social media kanalen van Opel Nederland of voor promotionele 

doeleinden. Op de www.opel.nl/betaalmetviews worden enkele deelnemende YouTube videos’ ingeladen.
 
 Bekijk hier de volledig actievoorwaarden die bij deelname geaccepteerd dienen te worden.

4. REGELS DIE GELDEN BIJ MET MAKEN VAN EEN PROEFRIT

•  De deelnemer dient zich te houden aan de voorwaarden die van toepassing zijn op een proefrit.
   Deze voorwaarden worden verstrekt door de dealer wanneer de deelnemer zich aanmeldt voor een proefrit en kunnen per Opel 

dealer verschillen. 

http://www.opel.nl/apps/betaalmetviews/actievoorwaarden.pdf

