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zorg dat je minimaal 10 minuten voor je uitzending de verzoekbox opent
slechte verzoekje naar de voorlees lijst zetten aub
steek plaatjes zoals vuile huigelaar mogen gedraait worden. Maar niet
speciaal voor iemand
Tel af als je de stream overdraagt aan je collega dit kan via skype of
facebook
Let op je taal gebruik je bent het voorbeeld voor onze luisterraar
alcohol mag maar hou het beperkt
kun je niet draaien meld je dan tijdig af (zo kan er mischien vervangen
worden)
haal geen dj,s of lady,s weg bij anderen radio stations
laat je collega,s in zijn/haar waarden
Het stream geld dient uiterlijk de 28 van de maand betaald te zijn deze
bedraagd 0 euro pp (deze kan verhoog worden hier krijt u altijd vooraf
bericht van!
schuine plaatjes mogen enkel na 24 uur beperkt worden gedraait
dreigen naar de eigenaar/collega dan word je altijd verwijderd uit het
team
weet je nieuwe dj,s deze altijd na de eigenaar verwijzen
verstrek geen wachtwoorden aan anderen buiten het station of derde
ook mensen met een peberking zijn welkom bij dit station
Het is niet toegestaan 3e van af jou studio te laten zenden voor dit station
deze zijn namelijk geen lid!!
u staat luisteraars altijd netjes te woord. Komt u er niet uit verwijs ze dan
naar de eigenaar
problemen van luisteraars omtrend anderen station,s kunnen wij niet voor
hen op lossen iedereen is vrij om te luisteren
er mag geen vergoeding gevraagd worden voor het draaien van zijn/haar
verzoekje
wij draaien muziek op 192 kbps deze mag u zelf niet verhogen of verlagen
u loopt hier door de kans op een ip block op onze server,s
Hardrock muziek is beperkt toegestaan .
Mee zingen op de stream is niet toegestaan. We draaien voor de
luisteraar,s niet iedereen vind dit gewenst
inlogen op de stream buiten uw zend tijden is niet toegestaan!! u dient
altijd vooraf toestemming te vragen. Dit omdat er al iemand anders
geplant kan zijn. En u deze anders zijn uitzending blockt
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de boven genoemde regels zijn van toepassing op de hitmix radio stream en
website. Niet naleven van deze regels kunt u worden verwijdert uit het hitmix
radio team

Aanvulling sena/buma regels
Artikel 1 Binnen het kader van deze algemene voorwaarden gelden de
navolgende definities: a Online radio: het via internet verspreiden van een
programma, zodanig dat de signalen van dit programma met behulp van een
algemeen verkrijgbare ‘web browser’ toegankelijk zijn voor iedere consument
die, al dan niet tegen vergoeding, gebruik wil maken van diensten aangeboden
via internet, waarbij de muzieksignalen via de techniek van de zogenoemde
‘streaming audio’ worden verspreid; b Streaming audio: het verspreiden van
audio muzieksignalen via internet waarbij de consument deze signalen
uitsluitend kan beluisteren en geen keuze kan maken uit de te beluisteren
muziek en waarbij de muzieksignalen niet in zijn totaliteit door de consument
kunnen worden vastgelegd teneinde beluistering op een ander moment mogelijk
te maken zoals nader aangegeven in artikel 5 van deze voorwaarden; c Slots:
mogelijke luisteraars die tegelijk naar een stream kunnen luisteren, waarbij één
slot gelijk staat aan één mogelijke luisteraar per stream; d Beschikbaar stellen:
het beschikbaar stellen van een programma op internet, waarbij de consument
op een door hem/haar zelf te bepalen moment dit programma (nogmaals) kan
beluisteren.
Artikel 4 a De consument zal niet in de gelegenheid worden gesteld tracks te
downloaden en/of te scannen en ook niet worden aangemoedigd de tracks anderszins te
kopiëren en/of te scannen;
b Indien technisch mogelijk wordt tevens de in het fonogram gecodeerde informatie
over titel, artiest en dergelijke aan de consument ter beschikking gesteld; c De via de
stream en/of website getoonde aanvullende informatie en/of beelden, zoals
bijvoorbeeld reclame, zal op geen enkele wijze suggereren dat er enig verband bestaat
tussen een producent en/of artiest van een bepaalde track enerzijds en
LICENTIENEMER (dan wel sponsors van LICENTIENEMER) en/of de via de
reclame aangeprezen producten, diensten en/of ondernemingen anderzijds en/of
instemming suggereren van de betreffende producent en/of artiest met de activiteiten
van LICENTIENEMER (dan wel sponsors van LICENTIENEMER); d Op geen
enkele wijze wordt automatische overschakeling van de website naar andere sites
bewerkstelligd. e Het toepassen van functionaliteiten zoals skipping, terug- of
doorschakelen in de tracklist, anders dan door het aanbieden van een gefixeerde
tijdssprong voorwaarts, niet korter dan 5 minuten, is niet toegestaan. Evenmin is het
personaliseren van de stream geoorloofd, bijvoorbeeld door het waarderen van
artiesten of albums. f LICENTIENEMER zal de artistieke integriteit eerbiedigen bij
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keuze en gebruik van de in het programma opgenomen tracks, geen inbreuk maken op
de betreffende persoonlijkheidsrechten en afzien van handelingen die de betreffende
werken en uitvoeringen kunnen schaden, zoals het omlijsten van de stream met
afkeurenswaardige afbeeldingen of beelden.

Artikel 6 Voor Online radio als nader gedefinieerd in artikel 1 onder a, gelden naast
het bepaalde onder de artikelen 4 de navolgende voorwaarden: a van één en hetzelfde
album worden niet meer dan drie tracks binnen drie uur, waarvan maximaal twee
opvolgend verspreid; b van één en dezelfde artiest worden niet meer dan vier tracks
binnen drie uur, waarvan maximaal drie opvolgend verspreid.
Deze regels gelden voor de diensten van www.hitmix-radio.eu en de daar bij hoorde
stream en anderen diensten
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