Nieuws en informatie over uw wijk.

Algemene voorwaarden
Definities
1. Op het gebruik van en de deelname aan de website Ditisonzewijk.nl zijn de volgende Algemene voorwaarden van toepassing.
2. Hierna wordt verstaan onder:
a. ‘wij’: DitIsOnzeWijk.nl B.V.;
b. ‘Ditisonzewijk.nl’: de door DitIsOnzeWijk.nl B.V. in werking gehouden website van die naam;
c. ‘deelnemer’: bezoekers en organisaties/gebruikers die content plaatsen
Aansprakelijkheid
1. Het deelnemen aan en gebruik maken van de Ditisonzewijk.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade
die voortvloeit uit de deelname aan of het gebruik van Ditisonzewijk.nl. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een al dan niet tijdelijke
onmogelijkheid om Ditisonzewijk.nl te kunnen gebruiken.
2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website Ditisonzewijk.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Ditisonzewijk.nl wordt geplaatst onvolledig of onjuist is. Met het oog hierop wordt de gebruiker altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en onderzoek te verrichten wanneer hij wil afgaan op via Ditisonzewijk.nl verkregen informatie.
3. De informatie op de website Ditisonzewijk.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan Ditisonzewijk.nl. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze informatie
van derden en staan op geen enkele manier in voor de juistheid of de geschiktheid van die informatie.
Privacy beleid
Ons privacy beleid wordt beschreven in het Privacy Statement.
Cookie beleid
Ons cookie beleid wordt beschreven in het Cookie Statement.
Auteursrecht en redactie
1. Wij behouden het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - informatie ter plaatsing op de website in te korten of aan te passen. Wij zijn te allen
tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en ander materiaal per direct van Ditisonzewijk.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar ons
uitsluitend oordeel, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. Wij zijn eveneens bevoegd om degene die dergelijk materiaal heeft geplaatst
of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar ons uitsluitend oordeel, de verdere toegang tot dan wel deelname aan Ditisonzewijk.nl voor
onbepaalde tijd te ontzeggen.
Een gebruiker noch een deelnemer van Ditisonzewijk.nl mag auteursrechtelijke beschermde werken of andere op Ditisonzewijk.nl ter beschikking gestelde
informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze toestemming, ook niet via een eigen netwerk, voor zover hij niet zelf de auteursrechthebbende van
die informatie is.
2. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op Ditisonzewijk.nl geeft de deelnemer ons volledige en onvoorwaardelijke toestemming dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele en andere (al dan niet
commerciële) doeleinden, ten behoeve van Ditisonzewijk.nl dan wel ten behoeve van derden, in druk alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en
vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.
3. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn persoonlijkheidsrechten met betrekking tot het materiaal dat hij op
Ditisonzewijk.nl plaatst, waaronder zijn recht op naamsvermelding.
4. De deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem wordt geplaatst op Ditisonzewijk.nl geen inbreuk maakt op recht van
intellectuele eigendom van derden, waaronder het portretrecht, of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart ons terzake van vorderingen
van derden.
5. Wij hebben het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot Ditisonzewijk.nl te onthouden dan wel om materiaal van Ditisonzewijk.nl te verwijderen indien er,
naar ons uitsluitend oordeel, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.
6. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Ditisonzewijk.nl en het logo van Ditisonzewijk.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen
de merkrechten, berusten uitsluitend bij ons.
Leeftijdsgrens
1. Een deelnemer die nog geen 16 jaar oud is dient toestemming te hebben van zijn ouders of zijn wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Ditisonzewijk.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
2. Wij behouden ons het recht voor om een deelnemer van deelname uit te sluiten of zijn materiaal te verwijderen van Ditisonzewijk.nl indien hij niet op verzoek
kan aantonen dat hij hetzij 16 jaar of ouder is, hetzij de vereiste toestemming heeft gekregen.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op het gebruik van en de deelname aan Ditisonzewijk.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen met Ditisonzewijk.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van of de deelname aan Ditisonzewijk.nl zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging.
Wij kunnen deze Algemene voorwaarden met inachtneming van een redelijke termijn wijzigen.
Laatst gewijzigd op 21 januari 2015.
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