Algemene gebruikersvoorwaarden
Delokalewinkel.nl wordt bestuurd door Kolibre BV (kvk nr: 58573224 Nederland) Hoofdkantoor: Torenallee 45 ,
5617 BA, Eindhoven (‘wij’, ‘onze’, ‘ons’). ‘jij’ ‘je’ betekent jij, de gebruiker van delokalewinkel.nl, ‘’jouw/jou’’ zal zo
geïnterpreteerd worden. ‘’wij/ons’’ betekent Kolibre BV en ‘’onze’’ zal zo geïnterpreteerd worden.
‘’delokalewinkel.nl zal de betekenissen aanhouden zoals hierboven beschreven. ‘’gebruikers informatie’’
betekent de persoonlijke informatie die door jou is aangeleverd aan ons via www.delokalewinkel.nl.
‘’Gebruikers’’ betekent de gebruikers van delokalewinkel.nl als collectief en/of als individu zoals de context zich
voorschrij . ‘’Platform’’ en ‘’Website’’ betekent een site op het Wereld Wijde Web. Deze gebruikersvoorwaarden
zullen betrekking hebben op jou gebruik van de website met de locatie www.delokalewinkel.nl en zijn
gerelateerde pagina’s (‘’delokalewinkel.nl’’). Door gebruik te maken www.delokalewinkel.nl ga je akkoord dat je
je houd aan de gebruikersvoorwaarden zoals hieronder beschreven. Als je je niet wil houden aan deze
gebruikersvoorwaarden, dan zou je www.delokalewinkel.nl niet moeten gebruiken. Wij mogen de
gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd veranderen en dus zou je deze regelmatig moeten herzien. Jouw gebruik
van delokalewinkel.nl wordt geacht als een akkoord op de voorwaarden die er op dat moment staan.

Gebruikersvoorwaarden die betrekking hebben op de gebruikers van de De Lokale Winkel service.
Accepteerbaar gebruik
Je gaat ermee akkoord dat elk gebruik door jou van delokalewinkel.nl zin overeenstemming zal zijn met de
volgende voorwaarden: Jij zal niet kopiëren, downloaden, namaken, her-publiceren, verspreiden, overdragen op
welke manier dan ook, de stof die op delokalewinkel.nl staat alleen als het hoogst noodzakelijk is voor je eigen
niet-commercieel thuis gebruik. Je zal je houden aan de specifieke regels van elke competitie of promotie
waaraan je deelneemt op of via delokalewinkel.nl. Je zal niet iets doen wat e ect zal hebben op de
bedienbaarheid of veiligheid van delokalewinkel.nl of zorgen voor onrechtvaardige overlast of belediging of
verstoring voor ons team.
Toegang tot delokalewinkel.nl is verboden voor (a) individuen die, in persoonlijke mate voor hun eigen privé
interesses, wensen om toegang te hebben tot informatie betre ende de locatie van horecagelegenheden die
televisie uitzendingen uitzenden van wedstrijden en andere sport evenementen en/of misbruik willen maken van
de promoties aangeboden door delokalewinkel.nl, en (b) horecagelegenheden. Geen enkel gebruik van de
website is toegestaan voor commerciële organisaties om informatie, data of database te checken van de
wedstrijden, horecagelegenheden die staan ingeschreven voor de De Lokale Winkel service en/of andere
informatie over Delokalewinkel.nl.
Websites van derden
Je erkent en je gaat akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van geen enkele website
van derden of materiaal die jij bereikt door delokalewinkel.nl. Wij keuren het af en zullen niet verantwoordelijk
geacht worden of aansprakelijk gehouden worden voor geen enkele content, reclame, producten of service op of
beschikbaar via zulke websites of zulk materiaal. Geen enkele handel tussen jou en een derde partij
adverteerders of handelaren die we vinden op of via delokalewinkel.nl, inclusief betalingen voor en bezorging
van producten, services en andere termen, voorwaarden, garanties of inlichtingen die geassocieerd worden met
zulke handel, die worden gemaakt tussen jou en de relevante adverteerder of handelaar. Zodoende, zijn wij niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade van welk soort dan ook die voortkomen uit zulke
handel.
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Intellectueel eigendom
Al het auteursrechten, de handelsmerken, het archiefrecht en al het andere intellectuele eigendomsrechten in al
het materiaal of inhoud verstrekt als een onderdeel van delokalewinkel.nl zal ten alle tijden gevestigd blijven bij
ons of onze licentiehouders. Het is voor jou niet toegestaan om dit materiaal te gebruiken of inhoud alleen als die
specifiek geautoriseerd word in geschri door ons of onze licentiehouders. Jij zal zelf niet en ook niet assisteren
van geen enkele derde partij faciliteren met, het kopiëren van,
namaken, overdragen, verspreiden, commercieel exploiteren of afgeleide werken creëren van zulk materiaal of
zulke inhoud. Je verdere poging om te onttrekken, reproduceren, kopiëren, overnemen, opslaan of downloaden
geen enkele informatie met betrekking tot getoonde wedstrijden in horecagelegenheden of de identiteit van

zulke horecagelegenheden om een andere database te creëren of een andere informatiebron ongeacht of zulke
databases of informatiebronnen in conflict raken met ons auteursrecht of archiefrecht.
Je zal delokalewinkel.nl niet gebruiken om met soortgelijke databases of informatiebronnen te checken of te
verifiëren met delokalewinkel.nl, ongeacht of het gecreëerd of gemanaged wordt door jou of een derde partij. Als
je hoogte krijgt van een soortgelijk verspreiding of commerciële exploitatie, ha je ermee akkoord ons hiervan in
te lichten.
Verantwoordelijkheid voor en informatie verstrekt op delokalewinkel.nl
Wij zullen niet verantwoordelijk geacht worden of aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, juistheid, timing
of geloofwaardigheid van informatie of verklaringen binnen Delokalewinkel.nl. Wij trachten om
Delokalewinkel.nl te vullen met content waarbij wij uitgaan van de correctheid van het uploaden en het up-todate houden van door onze abonnees. Zoals voorgeschreven wordt door de wet, zullen we niet verantwoordelijk
geacht of aansprakelijk gehouden worden voor de kwaliteit, juistheid of toepasselijkheid voor een bepaald doel
van delokalewinkel.nl en beloven niet dat de wedstrijdinformatie of materiaal van delokalewinkel.nl, of de
functies binnen delokalewinkel.nl of zijn server zal opereren zonder onderbrekingen of vertragingen of errorvrij,
vrij van virussen of bugs of dat het compatible is met andere so ware of materiaal. We zullen aansprakelijk zijn
voor frauduleuze misinterpretaties die we maken en voor doden of persoonlijke schade veroorzaakt door onze
nalatigheid. We zullen niet aansprakelijk zijn voor schade of verlies die door jou of een derde partij door het
gebruik of wat in lijn ligt met jouw gebruik van delokalewinkel.nl.

Gebruikersvoorwaarden die betrekking hebben op de winkels die geabonneerd zijn op een van de services
van delokalewinkel.nl
Abonnementen
Het De Lokale Winkel basic abonnement kost €100,- per jaar excl. BTW wanneer het bedrag in een keer wordt
voldaan. Deze prijs is geldig voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van de eerste betaling. Het abonnement
wordt niet stilzwijgend met 1 jaar verlengt maar loopt wel door en is na het 1e jaar maandelijks opzegbaar.
Restituties en afmeldingen
Je Abonnement hee een minimale looptijd van 1 jaar. Als je je Abonnement wilt opzeggen kan de opzegging pas
ingaan op een datum gelegen op- of na het verstrijken van de minimale looptijd. Na de minimale looptijd wordt
je Abonnement omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd. Je Abonnement is dan elk moment
opzegbaar. De opzegtermijn is altijd een maand. Opzegging dient schri elijk of via de e-mail te geschieden tegen
het einde van de licentieovereenkomst met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.
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Klachten
Als er klachten zijn die betrekking hebben op een of meerdere aspecten van de De Lokale Winkel service, dan kun
je ons contacteren via info@delokalewinkel.nl of in geschri naar De Lokale Winkel Torenallee 45, 5617 BA,
Eindhoven.

