
 

 

Algemene voorwaarden 
 

Beste Klusser van Nederland 2022 
 

 
1. De Beste Klusser van Nederland wedstrijd wordt uitgevoerd door 

HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) B.V. (“HORNBACH") en in opdracht 
van haar geproduceerd door IDTV Live360 B.V. (“IDTV”) 

 
2. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn en woonachtig zijn in Nederland. 

 
3. De Beste Klusser van Nederland wedstrijd bestaat uit drie rondes: 

 
A. Ronde 1: Via de campagnewebsite www.debesteklusservannederland.nl 

kunnen mensen zich opgeven om deel te nemen aan De Beste Klusser 
van Nederland wedstrijd. Direct na aanmelding ontvangt de deelnemer een 
uitnodiging om diens doe-het-zelf project in te sturen waarmee hij/zij denkt 
kans te maken op de titel De Beste Klusser van Nederland 2022. Dit kan 
door middel van tekst, foto’s en video. HORNBACH controleert de 
inzending op relevantie en hierna zal het project mogelijk getoond worden 
op de campagnewebsite. Deelnemers worden op basis van hun 
woonplaats ingedeeld per vestiging. Per vestiging wordt 1 deelnemer 
uitgeroepen tot vestigingswinnaar. De looptijd van de eerste ronde vindt in 
principe zoals nu gepland plaats in de periode van 23 september 2022 
00:01 uur tot en met 16 oktober 2022, 23:59 uur, op basis van het 
ingezonden project als onderdeel van de aanmelding. 

 
B. Ronde 2: In ronde 2 worden vestigingswinnaars uitgenodigd voor een 

kwalificatieronde in Alblasserdam, om hierna te bepalen wie er door gaat 
naar de finale. Tijdens de kwalificatieronde worden de deelnemers 
verzocht hun kluskwaliteiten te tonen tijdens een kwalificatieproef. 
Deelnemers dienen bij afname van de proef de aanwijzingen van de 
aanwezige spelbegeleiders op te volgen. Deelnemers kunnen zich 
kwalificeren door de proef zo correct, snel en creatief mogelijk uit te 
voeren. De (opname van de) kwalificatieronde vindt in principe zoals nu 
gepland plaats op zondag 23 oktober 2022 in Alblasserdam. Deelnemers 
worden bij hun aanmelding voor De Beste Klusser van Nederland dan ook 
geacht op deze datum beschikbaar te zijn.  

 
C. Ronde 3:  In de finale zullen 4 finalisten tegen elkaar strijden om de titel 

De Beste Klusser van Nederland 2022. De productie en opname van de 
finale vindt in principe plaats gedurende 3 (draai)dagen op vrijdag 4, 
zaterdag 5 en zondag 6 november 2022. De finalisten worden alle dagen 
geacht aanwezig te zijn. De winnaar zal op 26 november 2022 bekend 
worden gemaakt.  

 
 

De finalisten zullen thuis worden bezocht op zaterdag 29 of zondag 30 oktober 
voor het maken van een portretvideo. Deelnemers worden bij hun aanmelding 
voor De Beste Klusser van Nederland dan ook geacht op een van deze twee 
data beschikbaar te zijn.  
 
 
 



 

 

 
4. Om kans te maken op de titel van de Beste Klusser van Nederland 2022 dienen 

aanmelders/ deelnemers beschikbaar te zijn voor ronde 2 en 3. Ronde twee en drie 
vinden plaats op de volgende data (tijden onder voorbehoud): 

- Zondag 23 oktober 2022, (Vestigingswinnaars, ronde 2) van 10:30 tot 17:00 
- Zaterdag 29 oktober 2022 (Finalisten, ronde 3) tussen 09:00 en 18:00 
- Zondag 30 oktober 2022 (Finalisten, ronde 3) tussen 09:00 en 18:00 
- Vrijdag 5 november 2022 (Finalisten, ronde 3) tussen 08:00 en 20:00 
- Zaterdag 6 november 2022 (Finalisten, ronde 3) tussen 08:00 en 20:00 

   - Zondag 7 november 2022 (Finalisten, ronde 3) tussen 08:00 en 20:00 
 
 

5. De kwalificatieproef zal één hele dag tijd van de deelnemers in beslag nemen. Op 17 
en 18 oktober zal er door HORNBACH contact worden opgenomen met de 
vestigingswinnaars (deelnemers ronde 2) op welk tijdstip de deelnemer 23 oktober 
2022 wordt verwacht op de locatie in Alblasserdam aanwezig te zijn en wat de 
deelnemer daarvoor moet voorbereiden. 
 

6. De finalisten (deelnemers ronde 3) dienen bereid te zijn af te reizen naar een nader 
te bepalen locatie in Nederland en beschikbaar te zijn op vrijdag 4, zaterdag 5 en 
zondag 6 november voor de opnames van de finale. 
 

7. Deelnemers van ronde 2 en 3 zullen op geen enkele manier communiceren over het 
verloop van de opnamedagen en uitslag van De Beste Klusser van Nederland 2022 
totdat HORNBACH dit zelf op 26 november landelijk bekend maakt. 
 

8. Per deelnemer mag er tijdens deze competitie slechts 1 poging gedaan worden om 
De Beste Klusser van Nederland 2022 te worden. 

 
9. Over de uitslag van de in artikel 3 benoemde rondes kan niet worden 

gecorrespondeerd. 
 

10. Bij deelname aan de voorrondes van de Beste Klusser van Nederland stemt 
deelnemer ermee in dat zijn/haar gegevens en ingezonden project kunnen worden 
gebruikt voor promotionele doeleinden. Deelnemer kan deze instemming ieder 
moment intrekken door dit kenbaar te maken via marketing-nl@hornbach.com, 
deelname aan de wedstrijd wordt hiermee direct uitgesloten. Daarnaast worden 
contactgegevens bewaard om aanmelders te kunnen benaderen bij een mogelijk 
vervolg.  
 

11. Deelnemer gaat ermee akkoord dat er (beeld- en geluids) opnamen van hem zullen 
worden gemaakt. HORNBACH mag de opnamen van deelnemer zijn bijdrage (laten) 
verspreiden, herhaald openbaar (laten) maken en vastleggen, op welke wijze heden 
of in de toekomst ook bekend, dus via alle huidige, nieuwe en vervangende 
manieren, technieken en platformen. Dit geldt voor onbepaalde tijd en wereldwijd.  
 

12. Voor zover er bij deelnemer enig recht zou ontstaan op de opnamen van zijn bijdrage 
aan de Beste Klusser van Nederland wedstrijd, draagt deelnemer deze geheel en 
onvoorwaardelijk over aan HORNBACH. HORNBACH beslist over de wijze van 
montage van de opnamen en het doen van eventuele latere wijzigingen en 
bewerkingen. Zij zijn overigens niet verplicht deelnemer zijn bijdrage uit te zenden.  
 

13. De opnames zullen onder meer worden geplaatst op het online platform van 
HORNBACH waaronder begrepen www.debesteklusservannederland.nl en gebruikt 
worden op de social media kanalen, voor online advertising, TV en zal op 



 

 

branchegebruikelijke wijze kunnen worden geëxploiteerd. De finale zal worden 
uitgezonden vanaf zaterdag 26 november 2022, als onderdeel van de programmering 
van Veronica en zal op branchegebruikelijke wijze kunnen worden geëxploiteerd door 
Talpa en HORNBACH. Dat wil zeggen dat het Programma onder andere wordt 
uitgezonden op televisie en openbaar kan worden gemaakt op (aanverwante) 
uitzendkanalen en platforms van Talpa. 

 
14. Tot 1 jaar na bekendmaking op 26 november 2022 van De Beste Klusser van 

Nederland 2022, zullen de finalisten op verzoek van HORNBACH medewerking 
verlenen aan promotionele activiteiten met betrekking tot de betreffende wedstrijd 
en de prijsuitreiking. Hieronder begrepen publiciteit in woord en beeld via alle 
media, zoals out of home, social media, radio en internet. 
 

15. HORNBACH behoudt zich het recht de wedstrijd vervroegd te beëindigen. 
Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt. 

 
16. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaan betreffende personen akkoord met 

deze algemene voorwaarden van de ‘Beste Klusser van Nederland’ wedstrijd. 
 

17. HORNBACH is niet aansprakelijk voor misbruik van het fotomateriaal door derden 
(op social media) en kan derhalve hiervoor niet worden aangesproken.  
 

18. Deelname aan De Beste Klusser van Nederland wedstrijd is op eigen risico. 
HORNBACH en IDTV zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of 
enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, 
bijzondere, of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met deelname De 
Beste Klusser van Nederland wedstrijd, tenzij deze schade het directe gevolg is van 
aan de HORBACH of IDTV toe te rekenen opzet of grove schuld. Indien en zover de 
HORNBACH of IDTV aansprakelijk is op grond van deze voorwaarden is de 
verplichting tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de 
verzekeraar van HORNBACH of IDTV ter zake van die schade uitkeert. 
 

19. Op deze algemene voorwaarden is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we je 
naar www.hornbach.nl: Privacyverklaring HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) 
BV. 
 

20. De algemene voorwaarden voor deelname aan deze wedstrijd worden getoond op 
www.debesteklusservannederland.nl en zijn opvraagbaar via het HORNBACH 
hoofdkantoor, via het emailadres marketing-nl@hornbach.com 
 

21. Indien de algemene voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, zal 
HORNBACH beslissen. De deelnemer dient zich aan die beslissing te houden. 
 

22. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

mailto:marketing-nl@hornbach.com

