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De verkiezing van het Gouden Kalf van het Publiek is een initiatief van het 
Nederlands Film Festival. Door te stemmen op je favoriete film ga je akkoord met 
onze voorwaarden en regels. 

Kans op het Gouden Kalf van het Publiek maken de drie best bezochte bioscoopfilms 
in de periode 1 september 2021 t/m 31 augustus 2022. Er kan gestemd worden vanaf 
dinsdag 13 september 2022 vanaf 18:30 uur t/m maandag 26 september 2022 
middernacht (23:59 uur). De winnaar van het Gouden Kalf van het Publiek wordt 
tijdens het Gouden Kalveren Gala bekendgemaakt op 30 september 2022. 
 

Termen 
• Organisatie: Stichting Nederlands Film Festival 

• Gouden Kalf: geregistreerd merk van het Nederlands Film Festival 

• Dienstverlener: Appmanschap 

• Notaris: Janssen & Van Commenée Notarissen (Heemskerk) 

 

De winnende film wordt verkozen door deelnemers die elk 1 stem uitbrengen op 1 van 
de 3 films. Elke natuurlijke persoon die de site www.goudenkalfvanhetpubliek.nl 
bezoekt tussen dinsdag 13 september 2022 18:30 uur t/m maandag 26 september 
2022 23:59 uur mag 1 stem indienen. De stemmer dient hiervoor een geldig e-
mailadres te gebruiken. Het is vanaf dat moment niet meer mogelijk om vanaf 
hetzelfde e-mailadres te stemmen. Mocht de stemmer een ander e-mailadres 
gebruiken dan kan de bezoeker nog niet stemmen. De stemmer heeft namelijk dan 
nog hetzelfde IP-adres. Wanneer de stemmer naar een ander apparaat en/of locatie 
gaat dan zal de bezoeker weer kunnen stemmen mits het een andere e-mail adres is. 
Het is niet toegestaan om in opdracht, of voor tegenprestaties van derden een stem uit 
te (laten) brengen. 

De stemmer ontvangt na het stemmen een e-mail met een link waarmee de stem 
bevestigd dient te worden om de stem geldig te laten zijn. De stemmer heeft tot 
maandagavond 26 september 23:59 de tijd om diens stem te bevestigen. 
 

De organisatie controleert op de geldigheid van stemmen met een aantal technische 
checks, waaronder een IP-adres controle. De uitslag wordt gevalideerd door de notaris 
die toezicht houdt op de procedure die gevolgd wordt door het Nederlands Film 
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Festival en zijn dienstverleners. Als naar op basis van de geldigheidscontrole 
stemmen niet geldig zijn, kunnen deze worden afgekeurd. 

De winnende film wordt bepaald door het aantal stemmen op te tellen. In het geval van 
een gelijk aantal stemmen voor meerdere deelnemende films, wordt het Gouden Kalf 
van het Publiek aan allebei of alle drie de films uitgereikt. 

Elke geverifieerde stemmer maakt kans op het Gouden Kalveren Special Guest Pakket 
voor de uitreiking op 30 september 2022, bestaande uit 2 kaarten voor het Gouden 
Kalveren Gala en het aansluitende Filmbal op 30 september 2022 inclusief meet & 
greet met een cast- of crewlid met de winnaar van het Gouden Kalf van het Publiek  en 
opgehaald en thuisgebracht worden door de NFF carservice. De winnaar wordt op 
dinsdag 27 september op de hoogte gesteld. Om de prijs te ontvangen moet de 
winnaar binnen 24 uur reageren, zo niet wordt er een nieuwe winnaar gekozen. De 
organisatie, alle dienstverleners en alle medewerkers en opdrachtnemers van deze 
organisaties zijn uitgesloten van deelname. 

Je persoonsgegevens worden gebruikt door het Nederlands Film Festival en haar 
dienstverleners voor de stemming en om je via e-mail op de hoogte te houden van 
activiteiten van het Nederlands Film Festival. Je kunt je op elk moment uitschrijven 
van toekomstige berichten van het Nederlands Film Festival. Je gegevens zullen in 
geen geval aan derden worden verstrekt. De website gebruikt alleen cookies om het 
websitebezoek te analyseren om zo haar dienstverlening te kunnen verbeteren. IP-
adressen worden verzameld om ongewone stemactiviteit te kunnen detecteren. IP-
adressen en e-mailadressen worden voor dit doel maximaal 1 jaar bewaard en daarna 
verwijderd. 

De organisatie en haar dienstverleners werken samen aan een optimale 
gebruikerservaring. Alle rechthebbenden van de films hebben het Nederlands Film 
Festival toestemming geven voor het gebruik van promotiemateriaal en informatie 
over de genomineerde film. Geen van de bij de verkiezing van het Gouden Kalf van het 
Publiek betrokken partijen accepteert enige aansprakelijkheid voor directe of 
indirecte schade die ontstaan zou zijn door het niet juist functioneren van systemen, 
kennelijke vergissingen of fouten, dan wel invloeden van buitenaf. 


