GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBWEBPAGINA
A. Deze gebruiksvoorwaarden verstaan onder:
1. Webpagina: de webshop van Van Os Imports B.V., www.vanosimports.nl;
2. Uitgever: Van Os Imports B.V. is de bevoegde uitgever van de webshop;
3. Gebruik(en): inloggen, opvragen, laden, raadplegen, bekijken, luisteren, lezen,
invullen,

bewerken,

verzenden,

(tijdelijk)

kopiëren,

bewaren,

doorzenden,

verspreiden, plegen van rechtshandelingen, van diensten gebruik maken;
4. U: de gebruiker van onze webshop, natuurlijke of (vertegenwoordiger van)
rechtspersoon;
B. Algemeen
1. Dit document en de documenten waarnaar wordt verwezen zetten de voorwaarden
uiteen waaronder u de Webpagina als gast of als geregistreerd gebruiker kunt
Gebruiken. Lees deze gebruikervoorwaarden zorgvuldig voordat u het Gebruik van
de Webpagina start.
2. Door onze Webpagina te Gebruiken geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden
accepteert en uzelf hieraan houdt.
C. Toegang
1. Toegang tot de Webpagina wordt op tijdelijke basis toegestaan en Uitgever behoudt
zich het recht voor om de aangeboden service op de Webpagina of de producten die
daar getoond worden (inclusief relevante details en prijzen) zonder berichtgeving
terug te trekken of aan te passen.
2. Uitgever is niet aansprakelijk als, voor wat voor reden dan ook, de Webpagina niet
bereikbaar is op enig moment of gedurende enige periode.
3. De toegang tot bepaalde onderdelen van de Webpagina, of de gehele Webpagina,
kan worden beperkt voor gebruikers die zich bij Uitgever hebben geregistreerd.
4. Als U een gebruikers ID, wachtwoord of elk ander deel van informatie kiest of U dit
krijgt aangereikt, dient U dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen en niet te
onthullen aan derden. Uitgever is volledig discretionair gerechtigd om te allen tijden
elke gebruikers ID of wachtwoord uit te schakelen.
5. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat mensen die toegang tot de
Webpagina hebben via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze voorwaarden
en dat zij voldoen aan deze voorwaarden.

D. Materiaal van derden
1. Commentaar en ander materiaal dat door derden op de Webpagina is geplaatst, is
niet bedoeld om bij te dragen aan advies waarop met dient te vertrouwen.
2. Alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voortkomend uit dergelijk geplaatst
materiaal wordt dan ook niet erkend door Uitgever.
E. Materiaal uploaden naar Webpagina
1. Als U materiaal naar de Webpagina uploadt, een recensies schrijft of anderszins de
Webpagina beïnvloedt, garandeert U dat een dergelijke bijdrage voldoet aan deze
voorwaarden en vrijwaart U Uitgever van iedere hieruit volgende aansprakelijkheid.
2. Uitgever is gerechtigd om het materiaal of de posts op de Webpagina volledig
discretionair te verwijderen.
3. Al het materiaal dat U uploadt naar de Webpagina zal worden beschouwd als nietconfidentieel en vrij van eigendomsrechten en Uitgever heeft het recht om dergelijk
materiaal te Gebruiken, te kopiëren, te distribueren en te openbaren aan derden, voor
welk doel dan ook. Uitegever heeft tevens het recht om uw identiteit te openbaren
aan elke derde die beweert dat het geplaatste materiaal een overtreding van hun
intellectuele eigendomsrecht of hun recht op privacy inhoudt, een en ander beperkt
tot hetgeen in de Privacyvoorwaarden is gesteld
F. Verboden Gebruik
1. U mag de Webpagina alleen Gebruiken voor legale doeleinden.
2. De Webpagina mag in ieder geval niet worden Gebruikt:
• op een manier die het toepasselijk plaatselijk, nationaal of internationaal recht of
richtlijnen overtreedt of op een manier die niet legaal of frauduleus is, of voor een niet
legaal of frauduleus doel of effect;
• om materiaal te versturen, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te
Gebruiken en te hergebruiken dat niet voldoet aan de maatstaven van de content als
hieronder uiteengezet;
• om ongevraagde en ongeautoriseerde advertenties over te dragen, te verwerven, te
versturen of promotiemateriaal of elke andere vorm van gelijke werving (spam);
• om bewust data over te dragen, te versturen of materiaal te uploaden dat virussen
bevat, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware
of elk ander schadelijk programma of gelijke computer code die ontworpen is om de
besturing van de software of hardware van een computer te beïnvloeden.

G. Content
1. Bijdragen moeten:
• Accuraat zijn (als ze feiten weergeven).
• Voldoen aan het toepasselijk recht in Nederland en in elk ander land waar vandaan
het geplaatst wordt.
2. Bijdragen mogen geen:
• Obsceen, beledigend of haatdragend materiaal bevatten.
• Geweld bevorderen.
• Discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele
geaardheid of leeftijd bevorderen.
• Auteursrechten, database rechten of handelsmerken van een andere persoon
overtreden.
• Personen misleiden.
• Gemaakt zijn in overtreding van juridische verplichtingen tegenover een derde,
zoals een contractuele verplichting of een verplichting van vertrouwen.
• Niet legale activiteiten bevorderen.
• Materiaal bevatten dat bedreigend is, de privacy van een ander schendt, ongerief
bezorgt of onnodige bezorgdheid.
• Materiaal bevatten dat wordt gebruikt om personen na te doen of uw identiteit of
banden met een persoon verkeerd te interpreteren.
• Materiaal bevatten dat de impressie geeft dat het van Uitgever afkomstig is;
H. Virussen, hacken en andere overtredingen
1. U mag de Webpagina niet misbruiken of doelbewust virussen, Trojaanse paarden,
wormen, logic bommen of ander materiaal daarop introduceren dat boosaardig of
technologisch schadelijk is.
2. U mag geen poging doen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de
Webpagina, de server waarop de Webpagina is opgeslagen of elke andere server,
computer of database die verbonden is met de Webpagina.
3. U mag de Webpagina niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een
gedistribueerde denial-of-service aanval.
4. Door deze voorziening te overtreden zou u een crimineel misdrijf begaan. Een
dergelijke overtreding zal worden gerapporteerd aan de relevante gerechtelijke
autoriteiten. Uw recht om de Webpagina te Gebruiken zal dan onmiddellijk stoppen.

I. Linken naar onze Webpagina
1. U mag links plaatsen naar de Webpagina, mits op een eerlijke en legale manier die
de reputatie van Uitgever niet beschadigt.
2. Op geen enkele manier mag een vorm van samenwerking of goedkeuring van
Uitgever worden gesuggereerd die niet bestaat.

