A lgemene voorwaarden Leuke luitjes
O p he t bezoek aan en gebruik van deze we bsite zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door deze we bsite te
be zoeken en/of zich aan te melden e n/of gebruik te maken van de informatie die op deze we bsite wordt geboden ga je
ak k oord m et deze algemene voorwaarden. Als je niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dien je we bsite niet te
be zoeken noch je aan te m elden.
1. Ve iligheid
1.1 Le uke Luitjes gaat uit van de goede intenties van mensen. Zij k an echter niet uitsluiten dat er ook mensen met
ande re intenties wille n deelnemen.
1.2 Je bent als gebruiker ve rplicht je op een normale m anier te gedragen e n je dient jezelf te onthouden van
handelingen we lk e onre chtmatig zijn e n/of belangen van andere gebruikers k unnen schaden.
1.3 W ij he bben altijd het re cht je aanmelding of account te sluiten zonder opgaaf van re den e n zonder gehouden te
zijn om je schadeloos te stellen.
1.4 W ij adviseren je om geen gevoelige informatie met derden te delen.
1.5 He t k an e venwe l voorkomen dat je twijfe lt aan de goede intenties, of dat je het gevoel hebt dat iemand de
ge bruiksvoorwaarden niet naleeft. Je k unt dit dan aan ons melden. Als je vindt dat bepaalde inhoud of deelnemers
ve rwijde rd die nen te worden, kun je dat ook melden. O p basis daarvan k unnen wij ove rgaan tot het ve rwijde ren van
de be treffende deelnemers.
1.6 W ij nemen diverse technische e n organisatorische m aatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of
te ge n e nige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige
ve rwe rk ing, m aar niets is perfect, zoals je waarschijnlijk we e t; wij k unnen dus niets garanderen. Let erop dat je e r zelf
voor ve rantwoordelijk bent om apparatuur adequaat te beveiligen, e n dat je e r zelf voor verantwoordelijk bent om
ve rtrouwe lijk e informatie niet met derden te delen. Wij hebben er bewust voor gekozen zo we inig m ogelijk informatie
te vrage n om m ee te kunnen doen om hiermee het risico te minimaliseren.

2.

Privacy e n persoonsgegevens

2.1 Le uke luitjes respecteert de privacy van alle gebruikers van haar we bsite en draagt er zorg voor dat de
pe rsoonlijke informatie die je ons ve rschaft altijd vertrouwe lijk wordt behandeld. Wij vinden het belangrijk dat je we e t
hoe wij m e t jouw pe rsoonsgegevens omgaan, zodat je e rop k unt ve rtrouwe n dat je gegevens bij ons in goede handen
zijn.
2.2 Je persoonsgegevens verwe rk en wij volge ns de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
2.3 Le uke Luitjes heeft persoonsgegevens nodig. Anders k unnen we je aanmelding niet zichtbaar m aken op onze
we bsite e n kunnen we je niet informeren als e r in jouw buurt m ensen zijn gevonden m et dezelfde intere sses als jij. W ij
ge bruiken jouw ge gevens om jouw aanmelding zichtbaar te maken op de we bsite e n om je e -mails te k unnen sturen.
2.4 W e geven je persoonsgegevens niet ongevraagd aan derden.
2.5 Voor je veiligheid e n om m isbruik te voorkomen zijn e-mailadressen niet zichtbaar voor bezoekers van de we bsite.
Als e r ie mand is die intere sse heeft in dezelfde activiteit binnen dezelfde re gio, sture n wij be ide deelnemers het e m ailadre s van de andere deelnemers. Deelnemers kunnen dan zelf bepalen om contact met e lkaar op te nemen.
2.6 Je hebt altijd het re cht om je gegevens te wijzigen, aan te vullen of te ve rwijde ren. Dat kun je doen door ons e en
e m ail te sturen (info@leukeluitjes.nl).
3 C ookies
3.1 O nze we bsite hebben wij zo goed m ogelijk beveiligd om m isbruik te voorkomen, zodat je de we bsite ve ilig k unt
be zoeken. W ij wille n ook graag dat een bezoek aan onze we bsites voor jou zo prettig e n soepel mogelijk ve rloopt.
Som s zijn daar cookies voor nodig.
3.2 Ee n cookie is e en k lein bestandje dat met pagina’s van een we bsite wordt m eegestuurd e n door je browse r op de
harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat je browse r vervolgens wordt herkend bij
he rhaald bezoek aan de we bsite. Dat is voor functionele doeleinden: om het navigere n en het inloggen op Le uke
Luitje s te vergemakkelijken. Er wordt sle chts é én cookie geplaatst. Deze is nodig om de gegevens te beware n, zoals je
vrage n en berichten.
4 Aansprakelijk heid
4.1 Le uke Luitjes is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze we b site en/of uit de
onm ogelijkheid de we bsite te k unnen raadplegen.
4.2 Le uke Luitjes is niet ve rantwoordelijk voor schade e n/of diefstal die voortvloeit uit afspraken die je gemaakt hebt
via Le uke Luitjes.

4.3 Door deze we bsite te gebruiken stem je in m et deze voorwaarden in het algemeen e n met deze beperking van de
aansprakelijk heid in het bijzonder.
4.4 Aan de inhoud van deze we bsite kunnen op geen e nkele wijze re chten of aanspraken ontleend worde n.
4.5 Stichting Bij de pinken zijn is ve rder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van e lektronische
m iddelen voor communicatie m et deze we bsite, daaronder begrepen - m aar niet beperk t tot - schade ten gevolge van
nie t aflevering of ve rtraging bij de aflevering van e lektronische berichten, onderschepping of manipulatie van
e le k tronische berichten door derden of door programmatuur/ apparatuur gebruikt voor e lektronische communicatie e n
ove rbre nging van virussen.
5 Eige ndom
5.1 Le uke Luitjes is een initiatief en eigendom van Stichting Bij De Pinken Zijn (KvK 61983683)
5.2 De we bsite e n alle onderdelen ervan, m et uitzondering van e xterne links, zijn eigendom van Leuke Luitje s. Het is
nie t toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken of te gebruiken zonder toestemming van Leuke
Luitje s.
5.3 Te nzij anders aangegeven, berusten alle re chten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele
e ige ndomsre chten, op de we bsite e n de opgenomen informatie bij Stichting Bij De Pinken Zijn. Bezoekers mogen de
we bsite e n de informatie raadplegen e n daarvan k opieën maken voor e igen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen
of op te slaan. Elk ander gebruik van de we bsite of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of re produceren van
(e e n deel van) de we bsite in een andere internetpagina is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijk e
toe stemming van Stichting Bij De Pinken Zijn.
5.4 He t aanbre ngen van k oppelingen, hyperlinks of deeplinks tu ssen deze we bsite en e nige andere internetpagina, is
nie t toegestaan zonder de uitdrukkelijk e schriftelijke toestemming van Leuke Luitjes.
6 W ijzigingen
6.1 W ij k unnen deze voorwaarden op ie der moment wijzigen.
6.2 Ge bruikers en bezoekers van onze we bsite adviseren wij daarom om deze voorwaarden re gelmatig te bekijken.
Hie ronder k unt zien wanneer de voorwaarden gewijzigd zijn: 30 augustus 2016
7 Fe e dback, klachten, opmerkingen en corre spondentie
7.1 Je k unt te allen tijde bij ons tere cht met opmerkingen, k lachten e n advies. Hiervoor k un je ons algemene e m ailadre s info@leukeluitjes.nl gebruiken.
7.2 W ij re ageren zo snel mogelijk. Helaas zal dat niet altijd binnen 24 uur lukken, aangezien we e en
vrijwillige rsorganisatie zijn. Hiervoor vragen wij be grip.

