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Verkiezing 2018 (op basis van stemmers van Carnaval Hits) 



Algemene informatie  
 
Wie mogen deelnemen aan de wedstrijd 
Vanaf dag een van de verkiezing stellen wij een lijst op. Veel artiesten zullen al in de lijst staan. Heeft 
u er een of bent u een artiest die er niet in staat kunt u altijd contact opnemen met onze pagina of 
via carnavalhits@hotmail.com. Alleen artiesten die tijdens Carnaval erg populair zijn of juist alleen 
Carnavalsmuziek maken worden geaccepteerd in deze wedstrijd. Wij nemen de eindbeslissing wie 
wordt meegenomen in de wedstrijd. Of de artiest lokaal of landelijk bekend is maakt niets uit. Als hij 
/ zij maar voldoet aan de regels hierboven beschreven.  
 
 
Informatie voor stemmer 
 
Nieuw 
Vanaf dit jaar steken wij onze verkiezing in een iets ander jasje. Ten eerste heeft onze actie een 
nieuwe naam. In plaats van de Beste Carnavalsartiest hebben we dit jaar gekozen voor de Populairste 
Carnavalsartiest. Daarnaast ziet u op onze stempagina twee polls staan met namen van A t/m N en M 
t/m Z. Deze gelden als een verkiezing. Van deze twee polls worden alle artiesten samen gepakt, de 
stemmen bekeken en van deze twee polls gaan 25 artiesten door naar ronde 2. De artiest wint nog 
steeds hetzelfde, namelijk een jaar lang promotie op onze Facebookpagina en website.  
 
Wanneer kan ik stemmen? 
Op 8 december 2017 rond 12 uur in de middag opent de eerste stemronde. Hier kan op ontzettend 
veel artiesten worden gestemd. Op 8 januari sluit de stemming. Wij gaan dan uitzoeken wie de 25 
artiesten zijn die doorgaan naar ronde 2. Ronde 2 start weer op 8 januari en loopt tot 8 februari. 8 
februari wordt de winnaar natuurlijk bekend gemaakt op onze website en Facebookpagina. 
 
Hoe vaak kan ik stemmen? 
Stemmen kan iedere 24 uur. Dit kan zowel op dezelfde als op een andere artiest. 
 
Ik heb problemen met stemmen, hoe kan dat? 
Voorgaande jaren hebben wij enkele klachten gehad van mensen die niet konden stemmen. Helaas is 
dit bij sommige het geval. Wij zijn druk bezig met het uitzoeken van de oorzaak en het oplossen van 
het probleem.  
 
Ik heb nog een vraag maar deze staat hier niet beschreven 
U kunt ons altijd mailen via carnavalhits@hotmail.com of stuur ons een privé bericht op Facebook. 
Wij zullen zo snel mogelijk de mail beantwoorden. 
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Informatie voor artiest 
 
Hoelang duurt de wedstrijd? 
Op 8 december start ronde 1. Deze duurt tot 8 januari. Tot dan kunnen fans stemmen op u. Staat u 
dan in de bovenste 25, gaat u door naar ronde 2. Ronde twee start op 8 januari en stopt op 8 
februari. Staat u op 8 februari bovenaan? Dan wint u een jaar lang gratis promotie op Carnaval Hits. 
 
Wat win je als je na deze twee maanden op de eerste plek staat? 
Wanneer u door bent naar ronde twee en daar op 8 februari eindigt op plek 1 wint u diverse 
promotie mogelijkheden op onze kanalen. U staat het hele jaar (tot de volgende verkiezing winnaar) 
bovenaan op onze website. Hieronder ziet u een voorbeeld. Dit is het eerste wat de bezoekers van de 
website zullen zien (tenzij zij via een link op de website komen). Naast dat mag u zelf kiezen of u hier 
een product wilt promoten, uw evenement of gewoon zoals de meeste deden de Youtube videoclip. 
In goed overleg met ons is overigens veel mogelijk. U dient wel zelf aan te geven als u wilt dat de 
content moet veranderen. Tot slot krijgt u ook extra voorhang op de Facebookpagina. Wanneer uw 
nieuwste single met Youtube clip online staat kunt u deze doorsturen en zetten wij deze vrijwel 
meteen online. Het mag niet zo zijn dat we een hele CD achter elkaar online moeten zetten, dit 
vanwege het tevreden houden van onze volgers van onze pagina. Wilt u toch liever iets anders 
promoten? Neem dan contact met ons op via mail of stuur ons een privé bericht op Facebook.  
 
  

 
 
Hoelang kan je gebruik maken van de promotie  
De promotie die u wint als u op nummer 1 eindigt loopt tot de volgende winnaar bekend is het jaar 
erop. Tot die tijd kunt u zoveel wisselen van content als u wil.  
 
Hoelang kan het duren voor mijn nieuwe content online staat? 
Wij streven er naar het dezelfde dag nog online te zetten als u een verzoek voor nieuwe content 
aanlevert. Echter kunnen wij niets beloven, omdat wij ook een drukke agenda hebben. We 
garanderen u binnen 48 uur het online te zetten, tenzij wij u netjes informeren over een langere tijd. 
Wanneer u liever telefonisch contact heeft met Carnaval Hits is dit ook toegestaan wanneer u de 
verkiezing wint. Wij proberen het voor u zo makkelijk mogelijk te maken. 
 
Fraude 
In geval van ontdekking van fraude wordt u meteen uit onze lijst gehaald en mag u de komende drie 
jaar niet deelnemen aan onze wedstrijd.  
  



Delen  
Het delen van de verkiezing is natuurlijk wel toegestaan. U mag zoveel promotie maken voor de 
verkiezing als u zelf wilt. Ook zijn winacties toegestaan om uw fans te laten stemmen. Op deze 
manieren mag u wel stemmen binnenhalen.  
 
Carnaval Hits informatie 
Carnaval Hits is een pagina die het hele jaar door feest en Carnavalsartiesten promoot. Op onze 
Facebookpagina met ruim 3.400 likes halen wij vaak een groot bereik. Ook is onze website dit jaar 
bijna 54.000 keer bekeken (cijfers op 8 december 2017).  
 
Ik heb nog een vraag maar deze staat hier niet beschreven 
U kunt ons altijd mailen via carnavalhits@hotmail.com of stuur ons een privé bericht op Facebook. 
Wij zullen zo snel mogelijk de mail beantwoorden. 
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