
VOORWAARDEN SKENGBATTLES

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op eventuele overeenkomst tussen deelnemers en
organisatoren van Skengbattles waarop Deelnemer deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.

1.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Deelnemers en de Skengbattles zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2. Deelname

2.1 Inschrijving
2.1.1 Deelnemers kunnen zich inschrijven binnen de door Skengbattles gestelde periode.
2.1.2 Deelname kan alleen via de daarvoor opgestelde inschrijfformulier. Zie www.skengbattles.com

voor meer het inschrijfformulier.
2.1.3 Inschrijving alleen geschikt voor deelnemers woonachtig in Nederland & België en/of deelnemers

die bij het winnen van Skengbattles naar de studio kunnen komen.

2.2 Leeftijd Deelname
2.2.1. De minimale vereiste leeftijd om deel te nemen aan het evenement is 18 jaar.
2.2.2. Voor deelnemers onder 18 jaar is goedkeuring van ouders/ verzorgers vereist.

2.3. Participatie
2.3.1. Deelnemers zijn na inschrijving en acceptatie vereist om beschikbaar te zijn voor de

uitzendingen/evenementen van Skengbattles zolang ze nog deelnemen aan de Skengbattles.
2.3.2. Als een deelnemer onverhoopt niet kan deelnemen aan de uitzending/evenement dan is het van

uiterst belang dat de deelnemer dit 5 dagen van tevoren doorgeeft aan de organisatoren van
Skengbattles. Bij onvoorziene omstandigheden is het van belang dat de organisatoren van
Skengbattles 48 uur van tevoren ingelicht worden.

2.3.3. Mocht een deelnemer, om welke reden dan ook, niet tijdig aangeven dat hij/zij niet kan deelnemen
aan de uitzending/evenement, dan is Skengbattles gerechtigd om een claim in te dienen in de
vorm van een kleine geldboete. De boete is afhankelijk van de omstandigheden, situatie en
implicaties ten gevolge van het niet correct afzeggen.



VOORWAARDEN SKENGBATTLES

3. Gedragscode
3.1. Verbale Gedragsnormen
3.1.1. Het is niet toegestaan om haatdragende taal te bezigen.

Ook het aanzetten tot haat is niet toegestaan. Elk vorm van haat verspreiding of racisme is ten
strengste verboden tijdens de Skengbattles.

3.1.2. Het gebruiken van ziektes tijdens de rap/battles is niet zozeer verboden, maar zal wel kritisch
opgevat worden. In meeste gevallen kan dit zelfs leiden tot een reductie in je puntentotaal.

3.1.3. Het is niet toegestaan om persoonlijke en/of gevoelige gegevens van een tegenstander of van de
deelnemer zelf prijs te geven. Huiswerk doen over elkaar is altijd tof en maakt battles beter maar
het delen van elkaars adressen in een battle bijvoorbeeld is ten strengste verboden!

3.2. Fysieke Gedragsnormen
3.2.1. Agressie voor, tijdens en na een evenement/ uitzending is ten strengste verboden. Bij het niet

naleven van deze regel wordt de autoriteiten direct ingeschakeld.
3.2.2. Het is niet toegestaan om haat spreuken of ander vorm van haat afbeeldingen te dragen of bij je te

dragen. Zelfde geldt voor vlaggen, posters, banners, enz..
3.2.3. Het tonen en/of gebruiken van vuurwapens of andere vorm van wapentuig is ten strengste

verboden.

4. Prijzenpakket
4.1. Het prijzenpakket wordt per seizoen samengesteld en bekend gemaakt door Skengbattles op de

daarvoor beschikbare medium.
4.2. Skengbattles behoudt het recht om tussentijdse wijzigingen door te voeren met betrekking tot de

grootte en inhoud van het prijzenpakket.
4.3. De winnaars van het prijzenpakket mogen deze niet doorgeven aan andere individuelen.
4.4. Bij het niet tijdig opeisen van het prijzenpakket behoudt Skengbattles het recht om het

prijzenpakket in te trekken.
4.5 Bij het niet tijdig benutten van het geleverde prijzenpakket, dan kan Skengbattles ervoor kiezen

om een alternatieve prijs aan te bieden om zodoende het afleveren van de prijzen af te wikkelen.

5.  Rechten en Plichten
5.1. Deelnemers geven toestemming aan Skengbattles om ten alle tijden gebruik te maken van

afbeeldingen, audiogeluiden en videobeelden van deelnemers met betrekking tot de Skengbattles
uitzendingen/evenementen & exploitaties.

5.2. Deelnemers dienen vooraf toestemming te vragen aan Skengbattles om bepaalde geluidsmateriaal
en/of beeldmateriaal te gebruiken voor persoonlijke of zakelijke doeleinden.

5.3. Deelnemers zijn bij deze niet gerechtigd om compensatie te eisen op welke manier dan ook.
5.4 Skengbattles is verplicht om de belangen van de deelnemers zo correct mogelijk te behartigen

tijdens de duur van deelname.
5.5 Indien er in de toekomst merchandising en/of andere inkomstenstromen voortvloeien uit de

uitzendingen/evenementen zullen er altijd duidelijke afspraken gemaakt worden hierover met de
desbetreffende deelnemer.



6. Aansprakelijkheid

6.1. Skengbattles is vrijgesteld van alle aansprakelijkheden die voortvloeien vanuit handelingen
afkomstig van deelnemers en publiek.

6.2. Deelnemers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor diens eigen daden en handelingen voor,
tijdens en na een uitzending/evenement.


