Algemene Voorwaarden Gebruikers van de website

buggymotive.nl

___________________________________________________________________________
Een gebruiker is iedere rechtspersoon of handelingsbevoegde en handelingsbekwame natuurlijke
persoon die de website bezoekt, raadpleegt en of die gebruik maakt van het op de website vermelde
aanbod.
Een EBM-Partner is de onderneming of natuurlijk persoon die goederen of diensten aanbiedt op de
website www.ebuggymotive.nl. Deze EBM-Partner is de feitelijke leverancier en of fabrikant van de
voor/door onder de naam E-Buggy Motive aangeboden goederen en diensten via haar website
www.ebuggymotive.nl .
1. Beheer.
Het beheer van de website www.ebuggymotive.nl wordt uitgevoerd door de onderneming zonder
rechtspersoonlijkheid E-Buggy Motive, gevestigd en kantoorhoudende te Naarden, welke
onderneming is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer : 53442180.De
contactgegevens staan vermeld op http://www.ebuggymotive.nl.
2. Gegevens van de gebruiker en/of raadpleger.
2.1 :
Bepaalde gegevens die voortkomen uit één of meer raadplegingen en/of bezoeken aan de website
www.ebuggymotive.nl worden anoniem en permanent bewaard. Deze gegevens zullen dus nooit te
herleiden zijn naar een persoon of organisatie tenzij de wetgever ons verplicht om de gegevens
beschikbaar te stellen.
2.2 :
E-Buggy Motive stelt alles in het werk om persoonlijke opgeslagen gegevens afdoende te beschermen
tegen te verwachten risico’s. E-Buggy Motive voorziet in administratieve, technische en fysieke
veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke
gegevens te voorkomen. De gegevens die de klant aan E-Buggy Motive verstrekt, worden in een
beveiligde omgeving opgeslagen. Gegevens die door de klant aan E-Buggy Motive zijn verstrekt
zullen in beginsel nooit aan derden worden doorgegeven. Een uitzondering op deze regel is wanneer
er voldaan moet worden aan de wettelijke verplichtingen en/of daaruit voortkomende bepalingen
bijvoorbeeld wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te moeten verstrekken.
2.3 :
Om de gebruiker en/of raadpleger een goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft E-Buggy
Motive in sommige gevallen de gegevens van de gebruiker en/of raadpleger nodig. In zijn
algemeenheid gebruikt E-Buggy Motive die informatie uitsluitend voor zaken waarvoor de gebruiker
en/of raadpleger deze beschikbaar heeft gesteld. E-Buggy Motive kan bijvoorbeeld de door de
gebruiker en/of raadpleger verstrekte gegevens zoals (naam, adres, IP adres, etc.) ondermeer voor de
volgende doeleinden gebruiken waaronder het sturen van één of meerdere e-mails,
gegevensuitwisseling zulks in de ruimste zin, niet beperkt tot het slechts sturen van een emailbevestiging met betrekking tot bijvoorbeeld de inloggegevens of het sturen van nieuwsbrieven
hoegenaamd dan ook, etcetera.

2.4 :
De door de gebruiker en/of raadpleger verstrekte gegevens kunnen gebruikt worden voor het onder de
aandacht brengen van algemene en/of specifieke informatie en/of kennisgevingen, zulks in de ruimste
zin, die ondermeer betrekking kan hebben op het onder de aandacht brengen van een product en/of
een dienst van E-Buggy Motive en/of gegevens van-, of diensten van derden, een tip of handigheid,
waarvan E-Buggy Motive naar eigen inzicht denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle
werking en gebruik van de website, het doorgeven of verwerken van het bestelde en/of te leveren
dienst, het sturen van één of meerdere e-mails die betrekking hebben op het bestelde en/of dienst.
3. Gebruik van Cookies.
Sinds 1 juni 2012 is de nieuwe Telecomwet van kracht. Deze wet verplicht E-Buggy Motive om een
gebruiker en/of raadpleger van de website Ebuggymotive.nl expliciet te informeren en toestemming te
vragen voor het gebruik van cookies op de website.
3.1 :
De website www.ebuggymotive.nl maakt gebruik van zgn. cookies om de functionaliteit van bepaalde
pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden (informatie) die door een
pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst en die deel uitmaken van
de communicatie tussen een webserver en internetbrowser. In zo een cookie wordt informatie
opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Bij het opvragen van een website stuurt de
webserver van E-Buggy Motive veelal een cookie mee en wordt de cookie opgeslagen op de harde
schijf van de computer van de gebruiker en/of raadpleger. Bij een volgend bezoek aan de website van
E-Buggy Motive wordt de cookie door de internetbrowser teruggestuurd naar de server.
Het gaat daarbij om anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de persoonlijke gegevens van de
gebruiker en/of raadpleger en kunnen geen schade berokkenen aan de computer of bestanden van
een gebruiker en/of raadpleger. Door het gebruik van een cookie toe te staan kan E-Buggy Motive de
gebruiker en/of raadpleger bij een volgend websitebezoek u nog beter van dienst zijn.
3.2 :
De gebruiker en/of raadpleger kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Er is een
onderscheidt tussen functionele- en niet functionele cookies. De meeste cookies blijven na het sluiten
van de webbrowser achter op de computer van de gebruiker en/of raadpleger met aantekening dat
deze cookies een bepaalde levensduur hebben. Dit geldt niet voor de zgn. functionele sessiecookies,
deze worden direct na het sluiten van uw webbrowser verwijderd. Voor het plaatsen van een
functionele cookie is geen toestemming nodig. U kunt als gebruiker en/of raadpleger uw
internetbrowser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat of niet toestaat of gedeeltelijk
toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites de cookies mogen plaatsen. Bij alle
overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne
internetbrowsers geboden.
4. Gebruik van externe links.
Op de website van E-Buggy Motive kunnen zgn. Links staan naar andere websites die totaal
onafhankelijk werken van de website van E-Buggy Motive en waar E-Buggy Motive geen
zeggenschap over heeft. E-Buggy Motive verzorgt slechts enkel Links naar andere websites ter
informatie en gemak voor de gebruiker en/of raadpleger. Het kan zijn dat de andere websites een
eigen privacybeleid hanteren en het advies is om hun privacybeleid goed door te lezen als u een
bezoek brengt aan deze websites. E-Buggy Motive is nimmer verantwoordelijk voor de informatie die
wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

5. Intellectueel eigendom.
De gebruiker en/of raadpleger heeft het recht om de informatie op de website van E-Buggy Motive te
raadplegen en voor persoonlijk gebruik op te slaan (downloaden) en te reproduceren mits u altijd de
bron vermeldt (zulks in overeenstemming met de wettelijke bepalingen op het auteursrecht en andere
rechten). De naam E-Buggy Motive, het beeldmateriaal en informatie (geluid, beeld, software,
etcetera) op de website van E-Buggy Motive is beschermd en voor het gebruik of reproductie van
deze informatie is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.
Inbreuk op het vorenstaande kan leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor de geleden en/of in de
toekomst te lijden schade die door deze handelswijze daaruit voor E-Buggy Motive ontstaat.
6. Vragen over het Privacybeleid gebruikers website E-Buggy Motive.
De gebruiker en/of raadpleger van de website van E-Buggy Motive kunnen met hun vragen terecht bij
E-Buggy Motive. De contactgegevens staan vermeld op de website van E-Buggy Motive als voormeld
beschreven in het lid 1. Beheer.
7. Disclaimer.
E-Buggy Motive is gerechtigd om de inhoud van het Privacybeleid op elk moment te wijzigen zonder
de verplichting dat de gebruiker en/of raadpleger daarvan op de hoogte wordt gesteld.
8. Overeenkomst tussen E-Buggy Motive, Gebruiker en EBM-Partner.
E-Buggy Motive faciliteert slechts een platform/medium waar de EBM-Partner haar aanbod kan doen .
E-Buggy Motive vermeldt de aanbiedingen, goederen-, artikelen en diensten op haar website :
www.ebuggymotive.nl. Indien een gebruiker een aanbod via de website van E-Buggy Motive of ander
medium accepteert dan zal E-Buggy Motive aan de gebruiker het door de gebruiker geaccepteerde
aanbod onder de naam E-Buggy Motive aan de gebruiker bevestigen dat zij kennis heeft genomen
van het door gebruiker geaccepteerde aanbod.
Voordat een aanbod via/door E-Buggy Motive aan een gebruiker wordt bevestigd heeft E-Buggy
Motive eerst voor-, tijdens of na het door gebruiker aangevraagde en of geaccepteerde aanbod een
schriftelijke of mondelinge goedkeuring van de EBM-Partner gevraagd of het aanbod aan de gebruiker
mag worden aangeboden en bevestigd. Na goedkeuring zal het aanbod onder de naam E-Buggy
Motive aan de gebruiker worden aangeboden en of bevestigd.
E-Buggy Motive is nimmer aansprakelijk voor de aangeboden of te leveren goederen/diensten door de
EBM-Partner, de nakoming van de verbintenissen en of (algemene) voorwaarden van de EBM-Partner
of eventuele schade die de gebruiker lijdt als gevolg van het reageren op of accepteren van het
aanbod van de EBM-Partner op de website www.ebuggymotive.nl .
De gebruiker dient zich met eventuele klachten rechtstreeks tot E-Buggy Motive te wenden, die op
haar beurt de klacht zal doorleveren aan haar EBM-Partner. In die zin heeft E-Buggy Motive een
bemiddelende functie zonder dat een gebruiker over de uitkomst van de oplossing van een klacht EBuggy Motive voor de mogelijke schade,hoegenaamd ook, aansprakelijk kan stellen.

