Gebruiksvoorwaarden website
Deze gebruiksvoorwaarden gelden als een overeenkomst tussen de gebruikers van de
website www.trimclubabc.nl en de Trimclub ABC, gevestigd aan de Thorbeckelaan 102 te
Sliedrecht, (hierna genoemd Trimclub ABC). Door het gebruik van onze website gaat u
akkoord met toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop
dat deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op eventuele wijzigingen na te gaan.
# Kader (op prominente plaats) aanbrengen op de website met onderstaande tekst:
Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met
toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden.

1. De website
1. De website van de TRIMCLUB ABC is in eerste plaats bedoeld om belangstellenden via
Internet de mogelijkheid te bieden om 7 dagen per week, gedurende 24 uur per dag informatie in te winnen over sportief en gezond bewegen bij de Trimclub ABC, in de ruimste zijn van het woord.
2. De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als vervangingsmiddel voor professioneel advies.
3. In aanvulling op haar website als informatiebron, biedt de TRIMCLUB ABC exclusief
aan haar (aspirant-) leden de gelegenheid om op een bijbehorend forum te communiceren met andere leden en het bestuur.
4. De TRIMCLUB ABC is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s van derden waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s van derden waarop een link is opgenomen naar deze website.
5. De TRIMCLUB ABC website wordt beheerd door de TRIMCLUB ABC web redactie
(hierna genoemd redactie). De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
redactie zijn vastgelegd in het “TRIMCLUB ABC Mediastatuut”.
6. De eindverantwoordelijkheid voor de TRIMCLUB ABC website ligt bij het TRIMCLUB
ABC bestuur.
7. Het TRIMCLUB ABC bestuur verbindt aan het gebruik van de TRIMCLUB ABC website
(incl. het forum) rechten en plichten, die hierna in dit document worden omschreven.
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2. Rechten en plichten van de websitegebruikers
1. Belangstellenden wordt gelegenheid geboden om via de TRIMCLUB ABC website informatie in te winnen over sportief en gezond bewegen in de ruimste zijn van het woord.
2. Door gebruik van de internetsite van de TRIMCLUB ABC, geeft u aan kennis te hebben
genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden van de TRIMCLUB
ABC.
3. De internetsite van de TRIMCLUB ABC mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke,
niet-commerciële, doeleinden.

3. Rechten en plichten van forumgebruikers
1. De website van de TRIMCLUB ABC biedt ook plaats aan een forum. Alleen (aspirant-)
leden van de TRIMCLUB ABC kunnen op dit forum discussies met medeleden aangaan, over sportief en gezond bewegen in de ruimste zin van het woord, of gewoon hun
verhaal eens van zich afschrijven, maar ook ervaringen uitwisselen over bewegen bij en
door de diverse groepen e.d.
2. Gebruikers die een bericht op het forum willen posten, dienen zich eerst als (aspirant-)
lid van de TRIMCLUB ABC te laten registreren (zie hierna onder “Accounts”).
3. Een bericht op het forum geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die het bericht heeft geschreven. Deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de TRIMCLUB
ABC.
4. Berichten die agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, misleidende, of aan de andere kant, ongepaste taal bevatten, dit naar oordeel van de redactie, zijn niet toegestaan. Dit zelfde geldt voor berichten met discriminerende tekst
naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging.
5. Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals e-mailadressen en/of telefoonnummers) is niet toegestaan.
6. Woorden dan wel zinnen onnodig in hoofdletters plaatsen (“schreeuwen”) zijn niet toegestaan, evenals het naar inzicht van de redactie overdreven gebruik van vet, cursief,
onderstrepen en smileys.
7. Antwoorden op berichten van anderen, die niet meer gaan over het hoofdonderwerp
(zgn. 'off topic' bijdragen) kunnen naar inzicht van de redactie worden verwijderd.
8. De redactie behoudt zich verder alle rechten voor om berichten op het forum te redigeren en/of te verwijderen.
9. Bij beëindiging van het (aspirant-) lidmaatschap van de TRIMCLUB ABC vervalt automatisch ook het recht op toegang tot het TRIMCLUB ABC forum. De door oud-leden op
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het forum geplaatste berichten worden door de redactie niet verwijderd, omdat deze integraal deel blijven uitmaken van de op het forum gevoerde discussies.

4. Accounts
1. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot het
TRIMCLUB ABC forum, wordt een (aspirant-) lid van de TRIMCLUB ABC die zich aanmeldt, na registratie per e-mail een persoonlijk wachtwoord toegestuurd. Als inlognaam
van de gebruiker wordt zijn of haar e-mailadres gebruikt. Het plaatsen van berichten, of
het antwoorden op berichten van anderen op het forum, is pas mogelijk nadat het toegekende wachtwoord via het login-scherm is ingevoerd.
2. (Aspirant-) leden dienen hun persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren, geheim te
houden en te garanderen dat hun wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt.
Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik,
misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. De TRIMCLUB ABC is niet
aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden.
3. Als een gebruiker vermoedt dat zijn/haar persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde
derde bekend is geworden, dient de TRIMCLUB ABC daarvan onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld door de gebruiker.

5. Aansprakelijkheid en toepasselijk recht
1. De TRIMCLUB ABC is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin,
van de activiteiten van gebruikers van de TRIMCLUB ABC website. De gebruiker blijft
als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht(en) op
het forum.
2. De TRIMCLUB ABC sluit alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden
schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig
opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van de TRIMCLUB ABC website,
dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om de TRIMCLUB ABC website te gebruiken
en/of te raadplegen.
3. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de
TRIMCLUB ABC website (incl. forumgebruik) vallen onder het Nederlandse recht en
zullen –zo nodig- ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
4. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden.
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6. Diversen
1. Onze Cookie- en Privacy policy zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u
op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. Bij uw gebruik van de
website verzamelen wij door middel van zogenaamde cookies informatie over uw gebruik van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan
uw internetbrowser worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van uw
computer plaatst (Ingeval van sessie cookies worden deze aan het einde van uw bezoek van de website verwijderd van de harddrive van uw computer). Hierdoor is de
website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Dit doen wij om de website beter op uw behoeften af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken.
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat
het verzamelen van cookies niet mogelijk is, maar dan kunt u echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. De opslag en doorgifte van uw gegevens via
het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. U heeft het recht van
toegang tot de van u door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens en op
rectificatie en/of verwijdering van deze gegevens via versturing van een e-mail aan info@trimclubabc.nl.
# Op de website wordt de gebruiker geattendeerd op het gebruik van cookies en vooral
het plaatsen hiervan op het apparaat van de gebruiker. Dit kenbaar maken gebeurt door
middel van onderstaande pop-up (of gelijkwaardig) waarbij de gebruiker het gebruik hiermee kan accepteren of weigeren.
Deze website maakt gebruik van cookies om
authenticatie, navigatie en andere functies te
beheren. Door deze website te gebruiken gaat
u ermee akkoord dat we deze cookies op uw
apparaat plaatsen. Cookies zijn kleine nietschadelijke tekstbestandjes die door deze site
steeds gelezen worden.
Ik ga akkoord

Ik weiger

2. Indien u zich niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden, dan wordt u door de redactie
per e-mailbericht gewaarschuwd. Deze waarschuwing kan betekenen dat u tijdelijk niet
mag deelnemen aan de discussies op de TRIMCLUB ABC website. Als u na deze
waarschuwing de gebruiksvoorwaarden opnieuw schendt, wordt uw account door de
redactie voor langere of onbeperkte tijd geblokkeerd.
3. Heeft u een bericht van een andere gebruiker op het TRIMCLUB ABC forum opgemerkt,
dat niet aan de gebruiksvoorwaarden voldoet, meld u dit dan direct aan de redactie.
4. Het is andere partijen niet toegestaan bijdragen op de TRIMCLUB ABC website te kopieren, te bewerken of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
het TRIMCLUB ABC bestuur.
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5. Het is andere partijen, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het TRIMCLUB ABC bestuur samenvattingen of overzichten afkomstig van TRIMCLUB ABC website (incl. het
forum) te kopiëren, te bewerken of te publiceren.
6. Als zich een situatie voordoet waarin deze gebruiksvoorwaarden niet voorzien, beslist
het TRIMCLUB ABC bestuur. Tegen een beslissing van het TRIMCLUB ABC bestuur
kan schriftelijk beroep worden aangetekend bij de Algemene Ledenvergadering van de
TRIMCLUB ABC. Besluiten van de Algemene Ledenvergadering zijn bindend.
"# De TRIMCLUB ABC behoudt zich alle rechten voor om deze gebruiksvoorwaarden op
elk gewenst moment te wijzigen.”

Laatst gewijzigd: 31 maart 2013, versie 0.1.
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