Aanvullende actievoorwaarden
DE UITHAAL
Actieperiode: maandag 30 augustus t/m vrijdag 8 oktober 2021
Voor deze actie gelden naast de Algemene voorwaarden en Voorwaarden Prijsvragen van RadioCorp
B.V. ook onderstaande aanvullende actievoorwaarden.
Algemeen
• De actie wordt georganiseerd door RadioCorp b.v gevestigd te Naarden en kantoorhoudende
te (1411 JC) Naarden aan Flevolaan 41 (hierna “100% NL”) in samenwerking met Lycamobile
B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (2132 WX) Hoofddorp aan Robijnlaan 19 (hierna
“Lycamobile”).
• De Actie wordt gehouden ter promotie van Lycamobile.
• De Actie start op maandag 30 augustus en loopt tot en met vrijdag 8 oktober (de
“Actieperiode”). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.
• 100% NL is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere
aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de
voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website worden geplaatst onder vermelding van de
datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.
Deelname
• Medewerkers van 100% NL en anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de
Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.
• Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een
vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
• RadioCorp b.v. stelt aan deelnemers jonger dan 16 jaar de voorwaarde dat zijn of haar
ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan De Uithaal.
• Indien je “De Uithaal” wint ontvang je per email de prijsbevestiging en dien je per email je
naam en rekeningnummer door te geven aan 100% NL zodat het geldbedrag kan worden
overgemaakt.
• Door deel te nemen aan de Actie verklaar je akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze
spelvoorwaarden. Deze spelvoorwaarden zijn te raadplegen op: www.100p.nl/actie.
• Deelname geschiedt door te een bericht te sturen via de 100% NL app. Aan het sturen van
een bericht via de 100% NL app zijn geen kosten verbonden (anders dan de gebruikelijke
kosten voor data via je mobiele telefoonprovider).
• Log in via de 100% NL app en stuur “De Uithaal” in een bericht naar de studio via de 100%
NL app.
• Deelnemers kunnen onbeperkt deelnemen aan de actie d.m.v. het verzenden van een
bericht via de 100% NL App. Per programma wordt een willekeurig deelnemer geselecteerd
die in de uitzending wordt teruggebeld.
• Tijdens de actieperiode zal De Uithaal gedurende dag van maandag t/m zondag, meerdere
keren te horen zijn. De actuele Uithaal is enkel te horen op 100% NL. De deelnemer dient te
raden van welke bekende persoon de uithaal is (hierna de ‘Opgave’). Uit alle aanmeldingen
via de 100% NL app zal 100% NL gedurende hierboven genoemde selectieperiode
deelnemers selecteren en uitnodigen om telefonisch in de uitzending te komen. Zodra de
deelnemer in de uitzending komt, dan krijgt hij/zij één poging om de juiste bekende persoon
uit de Opgave te raden.
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Actieopzet
Raad ‘De Uithaal’ en win de jackpot!
•

•
•

Prijs:
•

Gedurende de Actieperiode wordt er van maandag tot en met vrijdag elk programma 1 keer
het spel gespeeld, in totaal 4 keer per dag tussen 06.00 – 19.00 uur. In het weekend op
zaterdag 2 x per dag tussen 09.00 – 15.00 uur en zondag 3 keer per dag 09.00 – 15.00 uur
Per programma krijgt 1 luisteraar de kans om te raden van welke BN’er de uithaal is.
Opgeven voor de actie geschiedt door via de 100% NL app ‘De Uithaal’ in te sturen
gedurende de campagne periode.
De 100% NL DJ’s zijn niet op de hoogte van het juiste antwoord. Per winmoment zal het
gegeven antwoord dat de luisteraar doorgeeft in het systeem worden ingevoerd wat
aangeeft of het gegeven antwoord juist is.

Indien de deelnemer de Opgave goed geraden heeft dan wint hij/zij de jackpot van dat
moment. Na elk foutief antwoord blijft de Opgave doorlopen en wordt het bedrag met €
100,- verhoogd. Zodra de Opgave wordt geraden, kan er mogelijk een nieuwe Opgave gestart
worden. 100% NL bepaalt zelf of er na het raden van een Opgave nogmaals een Opgave
wordt ingezet. Het startbedrag van de jackpot bij een nieuwe Opgave is € 100,--.

Extra spelelement: Kans of Cash
• Op ieder willekeurig moment van de dag kan het ‘cash of kans alarm' afgaan en dan spelen
we Cash of Kans. De luisteraar heeft nu een keuze voordat hij/zij gaat raden wie ‘De Uithaal’
is. Gaat hij/zij voor de cash die wordt aangeboden of gaat hij/zij voor een kans om eventueel
extra geld te winnen of bijvoorbeeld een hint te krijgen. Het alarm kan 0 tot 2 x per dag
afgaan.
• Als de luisteraar voor Kans gaat dan gaat de ‘Randomizer’ op scherm in de studio lopen, na
een paar seconden zal op 1 van de 10 opties in het scherm komen te staan. De kans geldt
alleen voor dat specifieke spelmoment.
Voorbeeld: De pot staat op € 1.000,-, luisteraar kiest voor Kans, de randomizer komt
vervolgens op nummer 10: de verdubbelaar, dan mag de luisteraar de Uithaal raden voor €
2.000,-euro. Heeft hij/zij het fout dan kan de volgende luisteraar weer verder spelen voor een
pot van € 1.100,1. Hint
2. Ja/Nee - (Vraag aan de Uithaal)
3. Pechvogel (Beurt overslaan)
4. Cash! (500 euro erbij)
5. Boete (500 euro er af)
6. Cash! (200 euro erbij)
7. Boete (200 euro er af)
8. Voicemail (van De Uithaal (soort hint)
9. Afkoopsom (100 euro of 250 euro – direct in de hand, maar de luisteraar mag dan de
Uithaal niet meer raden)
10. Verdubbelaar (luisteraar speelt voor het dubbele van waar de jackpot op dat moment op
staat)
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Finalespel: Hit of 100
• Indien de actie niet eerder is gestopt (door het eerder raden van de Uithaal en niet opnieuw
starten van een nieuwe Uithaal) wordt er op vrijdag 8 oktober 2021 een finalespel gespeeld
tussen 16.00 en 21.00 uur. Het Finalespel wordt ieder half uur gespeeld, per keer wordt er
willekeurig een deelnemer teruggebeld in de uitzending. In de uitzending kiest de deelnemer
voorafgaand of hij/zij een hint wil of het bedrag wil verhogen met 100 euro. De hint wordt
gegeven door de DJ. Na deze keuze geeft de deelnemer het antwoord.
•
•
•
•
•
•
•
•

Prijsafhandeling
Af te dragen kansspelbelasting is voor rekening van 100%NL wanneer het prijzen betreft in
de vorm van goederen, producten en/of diensten. Bij geldprijzen komt, tenzij anders
vermeld, de kansspelbelasting voor rekening van de winnaar.
Bij deze actie win je een geldprijs en komt de kansspelbelasting voor rekening van de
winnaar. De kansspelbelasting bedraagt 30,1% en is alleen van toepassing bij prijzen met een
waarde hoger dan € 449.
De uitkering van de prijs en het voldoen van de daarop betrekking hebbende
kansspelbelasting geschiedt volledig door RadioCorp b.v.
Het bedrag dat de winnaar ontvangt is dus het bedrag na aftrek van de kansspelbelasting.
Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een
prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht
op de prijs.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen.
Het gewonnen bedrag wordt uitgekeerd door middel van een banktransactie naar een geldig
IBAN rekeningnummer en nooit contant.
Het gewonnen bedrag zal binnen 14 dagen op de rekening van de winnaar gestort worden
door RadioCorp.

Persoonsgegevens & publiciteit
• De door deelnemers verstrekte (persoons-)gegevens worden door 100% NL alleen gebruikt
ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer(s) te kunnen informeren over de
actie en over de eventueel gewonnen prijs, tenzij de deelnemer aangeeft dat zijn gegevens
gebruikt mogen worden om hem/haar de nieuwsbrief van 100% NL te sturen. De
persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van
100% NL die kan worden geraadpleegd via https://www.100p.nl/cookie-privacy.
• Aan de actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden zoals bijvoorbeeld foto-, en video
opnamen en medewerking aan radio-uitzendingen van 100% NL. Het is gewenst dat de
winnaar(s) van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie.
Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar(s). De
winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen
recht op een (financiële) vergoeding.
Gedragscode promotionele kansspelen en klachtenprocedure
•
•

RadioCorp. B.v. handelt in overeenstemming met de Gedragscode voor promotionele
kansspelen.
Indien een deelnemer aan de Actie van mening is dat deze niet voldoet aan de Gedragscode
voor promotionele kansspelen, dan kan daarover contact opgenomen worden met 100% NL
door een email te sturen aan: info@100p.nl .
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