
 
   

 

 

TERMS & CONDITIONS 
VOOR DEELNAME AAN DE 777’S NEXT TALENT CONTEST 

 
Door jouw deelname aan de Campagne aanvaard jij (hierna: ‘jij’ of ‘deelnemer’) en ga jij uitdrukkelijk 
akkoord met de hiernavolgende voorwaarden die van toepassing zijn op jouw deelname aan de 777’s 
Next Talent Contest Campagne die georganiseerd wordt door JD Sports Fashion B.V., Oosteinderweg 247-
B, 1432 AT in Aalsmeer in samenwerking met 777 Records, Laan van Waalhaven 112, 2497 GP, Den Haag 
(hierna: ‘777 Records’):   
 
 
Campagne 777 Records/ Top Notch en JD Sports organiseren samen de campagne ‘777’s Next 

Talent’ (de “Campagne”). Onderdeel van de Campagne zijn de audities. Voor deze 
sessies hebben 777 Records/ Top Notch en JD Sports een aantal beats beschikbaar 
gesteld (de “beat”), waarop deelnemende talenten kunnen auditeren. Jij bent de 
uitdaging aangegaan door te auditeren op 1 van de auditiedagen in 1 van de JD-winkels 
óf via TikTok (de “auditie”). Uit alle audities worden 7 deelnemers gekozen die naar de 
finale gaan. Voorafgaand aan de finale worden de finalisten uitgenodigd voor een 
workshopdag. De datum van deze workshopdag is nader te bepalen.  

 
777 Records/ Top Notch en JD Sports zullen opnamen van deze sessies maken en deze 
opnamen onder meer delen op de 777’s Next Talent Actiepagina en socials van 777 
Records/ Top Notch en JD Sports. Waar de audities gedownload kunnen worden. De 
vak-jury 777 Records zal tijdens de audities 1 winnaar per stad en tijdens de finale 1 
winnaar kiezen die de volgende hoofdprijs wint: een volledig gefaciliteerde release die 
uitgebracht wordt op 777 Records. De datum van de finale is nader te bepalen door 777 
Records/ Top Notch en JD Sports.  

 
Vereisten deelname Uitgesloten van deelname zijn werknemers van 777 Records/ Top Notch en JD 

Sports. Voor deelname is een minimumleeftijd van 15 jaar vereist. 777 Records/ Top 
Notch en JD Sports hebben het recht een deelnemer uit te sluiten van de Campagne 
indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt 
(bijvoorbeeld over zijn/haar leeftijd) of op andere wijze fraude pleegt of probeert te 
plegen. 

 
Deelname  Auditeren via TikTok is mogelijk van 7 november t/m 20 november 2022. Auditeren 

tijdens 1 van de auditiedagen is mogelijk op:  
 
17 november 2022 in Amsterdam 
18 november 2022 in Rotterdam 
19 november 2022 in Antwerpen 
20 november 2022 in Den Haag 

 
 
 Om deel te nemen aan de Campagne moet je de volgende stappen ondernemen:  

i. Ga naar URL en bekijk hoe jij mee kunt doen.  
ii. Kies een van de door 777 Records en JD Sport beschikbaar gestelde 

instrumentals en bereid je auditie voor. 
  

Meedoen kan op twee manieren:  
i. Fysiek door op 1 van bovenstaande auditiedagen naar de JD-Store te komen op 

 de via soial media aangegeven tijden en auditie te doen in de speciale 777 x JD 
    Sports Talent Booth.  

ii. Digitaal door via TikTok een duet te maken op de door 777 Records via social 
    media aangegeven video’s.  

 
 Aan jouw deelname zijn geen kosten verbonden. Door deelname verklaar je hierbij 

bereid te zijn deel te nemen aan de opnamedag(en) op door 777 Records/Top Notch en 
JD Sports nader te bepalen data, plaats en tijdstip.  



 
   

 

 

 
 

Auditie Door te auditeren verklaart en garandeert de deelnemer uitdrukkelijk dat 777 Records/ 
Top Notch en JD Sports het exclusieve recht verkrijgen de inzending wereldwijd en 
eeuwigdurend te exploiteren in alle huidige en toekomstige exploitatievormen en deze 
in licentie kan geven aan derden zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn 
aan de deelnemer. 777 Records/ Top Notch en JD Sports zijn onder meer gerechtigd om 
de inzending of gedeelten daarvan als onderdeel van de Campagne te gebruiken, delen 
en/of exploiteren op de socials van 777 Records/ Top Notch en JD Sports. De deelnemer 
zal voor de deelname aan de 777’s Next Talent Contest tijdens de fysieke auditiedag(en) 
in één van de JD-winkels een aparte overeenkomst ondertekenen ter zake de 
overdracht van de rechten van de deelnemer aan 777 Records/ Top Notch en JD Sports 
met betrekking tot de opnamen die tijdens de auditiedag worden gemaakt.  

 
Gebruik beat(s) De deelnemer is uitsluitend gerechtigd om de beat(s) te gebruiken voor opname van 

zijn/haar auditie. Het is de deelnemer dus niet toegestaan om de beat(s) op een andere 
wijze openbaar te maken, te gebruiken, te delen en/of te exploiteren via zijn/haar social 
media kanalen (waaronder Instagram, TikTok, Snapchat, Telegram, et cetera) of deze op 
welke andere manier dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. De 
deelnemer erkent uitdrukkelijk dat hij/zij niet gerechtigd is de beat(s) in zijn geheel of 
gedeeltelijk te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 777 
Records/ Top Notch en JD Sports. De deelnemer erkent dat de beat(s) altijd het 
exclusieve eigendom van 777 Records blijft. 

 
Winnaar  Tijdens de Campagne maakt de deelnemer kans op een prijs: een volledig gefaciliteerde 

release via 777 Records. De prijs bevat:  
- Toegang tot de 777 studio’s 
- Begeleiding bij opnamen (A&R advies en engineer) 
- Medewerking van een producer  
- Mix/Master 
- Single Artwork 
- Videoclip 
- Distributie en Promotie via 777 Records 
- Fotografie ten behoeve van de JD socials en in-store(s). 

 
Van alle fysieke audities worden 4 finalisten gekozen door de vakjury van 777 Records. 
Deze worden aangevuld met 3 finalisten. Waarvan 2 finalisten worden gekozen aan de 
hand van meeste views en likes en 1 finalist door de vakjury van 777 Records via TikTok. 
Tijdens de finale kiest uiteindelijk de vakjury van 777 Records 1 winnaar. Over de 
uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd. Er wordt geen vervangende prijs 
aangeboden, het is niet toegestaan een prijs over te dragen aan derden en prijzen 
mogen niet worden ingewisseld voor geld.  
 
Met de winnaar zal een afspraak gemaakt worden voor het uitrollen van de prijs. Bij de 
Track wordt een videoclip geschoten. De winnaar zal voorafgaande aan de 
opnamedag(en) een aparte overeenkomst ondertekenen ter zake de overdracht van de 
rechten van de deelnemer aan 777 Records/Top Notch en JD Sports met betrekking tot 
de opnamen die tijdens de opnamedag(en) worden gemaakt. De Track zal opgenomen 
worden op een nader te bepalen datum en locatie en zal via 777 Records gereleased 
worden en beschikbaar gemaakt worden op streamingdiensten. De bijhorende videoclip 
wordt geüpload op het 777 YouTubekanaal.  

 
Garanties & Door deelname aan de Campagne verklaart en garandeert de deelnemer dat de   
vrijwaringen inzending geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde en 

dat de inzending ook niet anderszins onrechtmatig is jegens derden. 
 



 
   

 

 

Wijziging en 777 Records/ Top Notch en JD Sports behouden te allen tijde het recht om zonder 
beëindiging  opgaaf van reden (de organisatie van) de Campagne stop te zetten, te wijzigen en/of de  
                                Campagne opnieuw te starten, bijvoorbeeld in geval van technische storing. Bij een 

dergelijke wijziging of beëindiging kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige 
vorm van compensatie.  

 
Overdacht van Zie hieronder.  
rechten   
 
Door acceptatie van deze Terms & Conditions lever jij (voor zover nodig bij voorbaat) aan 777 Records/ Top Notch en JD Sports en 
draagt de eerste aan de laatste om niet over, de volledige onbeperkte wereldwijde rechten die jij in jouw hoedanigheid van 
deelnemer en uitvoerend kunstenaar toekomen met betrekking tot jouw aandeel in de inzending. De beat blijft eigendom van 777 
Records/ Top Notch en JD Sports.  
 
Partijen richten zich bij deze overdracht óók op de toekomst; ook rechten met betrekking tot nu nog onbekende exploitatie-, 
openbaarmakings- en reproductievormen vallen onder deze overdracht. 777 Records/ Top Notch en JD Sports aanvaarden deze 
overdracht. Jij, 777 Records/ Top Notch en JD Sports erkennen dat hierdoor de overdracht van deze toekomstige rechten een feit is 
en dat voor completering van die overdracht in de toekomst geen nadere handelingen vereist zijn. Mocht dat om welke reden dan 
ook toch nodig blijken, dan zal jij op het eerste verzoek van 777 Records/ Top Notch en/of JD Sports daaraan jouw volledige 
medewerking verlenen. 
 
777 Records/ Top Notch en JD Sports hebben tevens het recht jouw naam en jouw afbeeldingen te gebruiken in verband met de 
exploitatie van de inzending. Jij doet hierbij afstand van het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van de aanmeldvideo 
zonder vermelding van jouw naam of andere aanduiding als uitvoerend kunstenaar, tegen het aanbrengen van enige wijziging in de 
wijze waarop jij bent aangeduid en tegen elke andere wijziging in de inzending. 
 
Jij garandeert hierbij dat op jouw generlei verplichting rust welke in enig opzicht jouw naleving van alle bepalingen van deze terms & 
conditions zou kunnen verhinderen en dat jij bevoegd en gerechtigd bent om de in deze terms & conditions omschreven rechten 
aan 777 Records/ Top Notch en JD Sports over te dragen respectievelijk te verlenen. Jij zal 777 Records/ Top Notch en JD Sports 
vrijwaren tegen alle aanspraken van derden te dezer zake en zal 777 Records/ Top Notch en JD Sports alle schade, kosten 
(waaronder onder meer worden begrepen proceskosten en kosten van juridische bijstand) en interesten welke voor 777 Records/ 
Top Notch en JD Sports uit een dergelijke aanspraak voortvloeien, vergoeden. 
 
777 Records/ Top Notch/ JD Sports 
November 2022 
 
 
 
  


