Algemene voorwaarden VriendenDivisie
art 1.Over deze website.
VriendenDivisie.nl, de Website en haar naam zijn eigendom van Phenomania V.o.f.
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK 34314114.

art 2. Toegang tot de VriendenDivisie.
Toegang tot deze Website is vrijblijvend. Registreren is niet noodzakelijk, maar biedt
voordelen. Om in aanmerking te komen voor een registratie en je registratie te
kunnen behouden dien je te voldoen aan en akkoord te gaan met deze Algemene
Voorwaarden.
Phenomania V.o.f. behoudt zich het recht voor jouw account zonder opgave van
reden of notificatie stop te zetten.

art 3. Gebruiksvoorwaarden.
Het gebruik van deze Website is vrijblijvend en vindt plaats op eigen initiatief.
Phenomania V.o.f. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van
VriendenDivisie.nl.
Phenomania V.o.f. kan niet alle opmerkingen die geplaatst worden op deze Website
controleren. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze Website
en de interactie met andere leden, waarbij akkoord gegaan wordt met ieders
verantwoordelijkheid, gezond verstand en maatschappelijke betamelijkheid bij het
gebruik van deze Website.
Het kan zijn dat je de communicatie van andere leden ongepast, kwetsend,
schadelijk, onnauwkeurig, oneerlijk, misleidend en/of bedrieglijk vindt, hiervan kunt u
via info@vriendendivisie.nl melding bij de beheerders van vriendendivisie.
De e-mails die door gebruikers verstuurd kunnen worden via VriendenDivisie.nl om
mensen uit te nodigen voor deelname aan een voetbalpotje, mogen enkel gericht
worden aan vrienden en bekenden van de gebruikers.
Gebruikers mogen deze website niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

art 4. Auteursrecht.
De informatie, logo's, presentatie en andere materialen binnen deze Website zijn
auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht berust bij Phenomania V.o.f.

art 5. Privacy verklaring.
Wanneer u zich registreert, vragen wij u om enkele persoonlijke gegevens. De
gegevens die we verzamelen worden nergens anders voor gebruikt dan binnen de
website van VriendenDivisie.nl Van de gegevens die u opgeeft is alleen uw

gebruikersnaam voor anderen zichtbaar. Wij garanderen dat uw gegevens niet aan
derden worden verstrekt.
U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele persoonlijke gegevens die u opgeeft in
het opmerkingen veld bij een potje. Wij raden u aan hier geen persoonlijke adres- of
contactgegevens te plaatsen.
Wij maken gebruik van cookies zodat inloggen voor u vergemakkelijkt wordt. Cookies
kunt u uitzetten met de instellingen van uw browser. Wij volgen de richtlijnen en
bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

art 6. Aansprakelijkheid.
Onderhevig aan verantwoordelijkheden wettelijk opgelegd en welke niet kunnen
worden uitgesloten, is Phenomania V.o.f., noch een van haar vertegenwoordigers,
verantwoordelijk voor jouw persoonlijk verlies, directe of indirecte schade, claims of
kosten die voortkomen uit of samenhangen met gebruik van deze Website in welke
vorm dan ook. Bovendien doet Phenomania V.o.f. afstand van alle aansprakelijkheid
van de daden, het gedrag of nalatigheden van andere gebruikers van deze Website,
in welke vorm dan ook.

art 7. Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

art 8. Uitschrijven.
Uitschrijven als lid van onze website kan op je profielpagina.
Hiervan krijg je binnen 48 uur een bevestiging.

art 9. Wijzigingen in voorwaarden
Phenomania V.o.f. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de
algemene voorwaarden.

