
Voorwaarden ‘Jouw idee op StukTV’ 
 

StukTV lanceert ‘Jouw idee op StukTV’ (hierna: de “Actie”). De kijkers van StukTV 
kunnen hun eigen programma-idee insturen. StukTV gaat alle ideeën bekijken en 
bepalen of er een idee tussen zit waar daadwerkelijk een programma van gemaakt 
kan worden.  
 
Op deelname aan deze Actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door je 
programma-idee in te sturen ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Lees 

deze voorwaarden zorgvuldig door voor je deelneemt. 
 
Deelname 
1. Deelname is mogelijk van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. In deze 

periode kun je je programma idee insturen via https://stuk.tv. Inzendingen die 
na 31 augustus 2022 worden ontvangen worden niet meer in behandeling 
genomen.  
 

2. Om deel te kunnen nemen moet je ouder zijn dan 13 jaar. Als je jonger bent dan 
18 jaar moeten je ouder(s)/verzorger(s) toestemming geven voor jouw 
deelname.  
 

3. Je dient de op de aanmeldpagina gevraagde gegevens volledig en correct in 
te vullen.  

 
4. Je staat ervoor in dat jouw idee een eigen creatie is en geen inbreuk maakt op 

rechten van derden en dat jouw idee niet kwetsend, beledigend, racistisch, 
discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen is.  

 
5. StukTV heeft het recht om ingezonden ideeën die niet aan deze voorwaarden 

voldoen, niet in behandeling te nemen.   
 

De beoordeling van de ideeën  
6. Elke twee maanden worden de in die periode ingestuurde ideeën door het 

team van StukTV  beoordeeld op onder andere originaliteit, creativiteit en 
uitvoerbaarheid. 
 

7. Met de deelnemers van wie het idee wordt geselecteerd, wordt telefonisch of 
per mail contact opgenomen. Deelnemers van wie het idee niet geselecteerd 
wordt, ontvangen daarvan per mail bericht. StukTV streeft ernaar om uiterlijk 
binnen 10 weken na ontvangst van een idee contact op te nemen met de 
inzender. 
 



8. Als jouw idee geselecteerd wordt, zal je op verzoek van StukTV je redelijke 
medewerking verlenen aan promotionele of publicitaire activiteiten in verband 
met deze Actie, zonder dat daar een (financiële) vergoeding tegenover staat 

 
(Intellectuele eigendoms-)rechten 
9. De geselecteerde ideeën wordt door StukTV uitgewerkt tot een format en/of 

een programma dat op het YouTube kanaal van StukTV, maar ook op andere 
online en offline kanalen kan worden uitgezonden. De indiener van een 
geselecteerd idee kan bij de ontwikkeling van het idee tot format en/of 
programma worden betrokken, maar StukTV is daartoe niet verplicht.  
 

10. StukTV is vrij om het ingestuurde idee zodanig aan te passen zodat het passend 
wordt en naar wens is van StukTV. 
 

11. Je gaat er bij voorbaat mee akkoord dat als jouw idee wordt uitgekozen, je - 
voor zover van toepassing - alle rechten van intellectuele eigendom op jouw 
idee en de uitwerking daarvan overdraagt aan StukTV. Tevens doe je, voor 
zover nodig en mogelijk, afstand van jouw persoonlijkheidsrechten ten aanzien 
van jouw idee en de uitwerking daarvan. Het voorgaande betekent ook dat, als 
jouw idee wordt uitgekozen, je geen rechten of (vergoedings)aanspraken kan 
ontlenen aan de verdere ontwikkeling van jouw idee tot een format en/of 
programma, noch aan de uitzending daarvan (op welke wijze dan ook).  

 
12. StukTV doet op meerdere manieren inspiratie op voor nieuwe programma’s. 

Het kan dus gebeuren dat een toekomstig programma per toeval op jouw idee 
lijkt. In dat geval heb je geen rechten of (vergoedings)aanspraken jegens 
StukTV.   

 
Geheimhouding 
13. Je gaat ermee akkoord je idee geheim te houden en niet te gebruiken voor 

andere (vergelijkbare) initiatieven of aan te bieden aan andere programma-
/content makers, in ieder geval tot het moment waarop je van StukTV bericht 
hebt gekregen dat jouw idee geselecteerd is of niet.  Als jouw idee geselecteerd 
is, zul je het ook daarna geheimhouden en niet verder gebruiken. Als jouw idee 
niet geselecteerd is, ben je vanaf het moment dat je daarover van StukTV 
bericht hebt gekregen vrij om met je idee te doen wat je wil.  

 
Privacy 
14. StukTV gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en handelt conform 

de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Je persoonsgegevens worden door StukTV 
verwerkt met inachtneming van de Privacyverklaring van Talpa Network. Deze 



kan op elk moment online geraadpleegd worden op 
https://privacy.talpanetwork.com/nl/privacy.  
 

15. De persoonsgegevens die je in het kader van jouw deelname verstrekt, worden 
door StukTV uitsluitend gebruikt voor de organisatie en uitvoering van deze 
Actie. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de Actie, kan StukTV je 
persoonsgegevens aan (een) derde partij(en) verstrekken die betrokken is bij de 
uitvoering van de Actie.  

 
Tot slot 
16. StukTV heeft het recht je van verdere deelname aan de Actie uit te sluiten als 

StukTV vermoedt dat sprake is van (identiteits-)fraude, bedrog of 
onrechtmatige deelname, als je handelt in strijd met deze voorwaarden of 
schade berokkent aan de Actie of aan de reputatie van StukTV.  
 

17. Over de selectie van de inzendingen en de uitslag van Actie wordt niet 
gecorrespondeerd. 
 

18. StukTV kan zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden aanpassen 
en/of de Actie tussentijds beëindigen. zonder dat StukTV daardoor op enigerlei 
wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is. 

 
19. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 

die naar aanleiding van de Actie mochten ontstaan worden voorgelegd aan 
de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 


