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Deelnemingsvoorwaarden – Amateur Musical Awards 2023 
 
Bij inschrijving voor deelname aan de AMA’s 2023 (het Evenement) gelden de volgende 
bepalingen van de Stichting Amateur Musical Nederland (SAMN). 

1. Inschrijving geeft recht op het meedingen naar één van de Musical Awards, die 
tijdens het AMA’s Gala worden uitgereikt, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de 
benodigde toestemming (clearing) van rechthebbenden tot uitvoering en video-
opname op tijd en aantoonbaar is verleend.  

2. SAMN zal zich inspannen om de onder 1 bedoelde clearing op tijd te verrichten, maar 
is hiervoor niet aansprakelijk. 

3. De deelnemer heeft het recht de aanmelding binnen 7 dagen na het insturen 
kosteloos en zonder opgave van reden per email te annuleren. 

4. Bij annulering na 7 dagen na aanmelding tot de sluitingsdatum van 1 juli 2023 is 50% 
van het inschrijfgeld verschuldigd.  

5. Bij annulering na deze sluitingsdatum, is het volledige bedrag verschuldigd.  
6. Mocht het SAMN niet lukken om de benodigde toestemming als bedoeld onder 1. te 

verkrijgen, dan zal het inschrijfgeld worden gerestitueerd, verminderd met 50 euro 
clearingkosten.  

7. Kosten die na aanmelding door de deelnemer zijn gemaakt in aanloop naar het 
Evenement, worden niet door SAMN vergoed. Ook niet bij annulering.  

8. Indien het Evenement wegens organisatorische omstandigheden door SAMN wordt 
geannuleerd, vindt restitutie van het nog openstaande saldo van het inschrijfgeld 
plaats, verminderd met 50 euro clearingkosten.  

9. Indien het Evenement wegens door een overheid opgelegde maatregel (overmacht) 
niet mag doorgaan, zal gezocht worden naar een alternatieve datum. Inschrijfgelden 
worden in dat geval niet gerestitueerd tot duidelijk is of er een nieuwe datum kan 
worden vastgesteld.   

10. Over de uitslagen van de jurering inzake de awards kan niet worden 
gecorrespondeerd.  

11. Deelnemers gaan akkoord, dat SAMN “gewone” (persoons)gegevens opslaat en 
gebruikt welke nodig zijn voor de totstandkoming van het Evenement. Op verzoek 
van de deelnemer zal SAMN deze gegevens verwijderen.   

12. Het inschrijfgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. 
 


