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Algemene
gebruiks
voorwaarden

Advantis Media V.O.F
t.b.v. www.wijzerdankzij.nl, statutair gevestigd te
Eindhoven aan Elswout 16 5655 JS, Nederland,
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Brabant
onder nummer 53312503.
E-mail info@wijzerdankzij.nl,
Website http://www.wijzerdankzij.nl.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden van Advantis Media / WIJzer
dankzij website (hierna aangeduid als “Algemene Voorwaarden”)
hebben de begrippen aangeduid met een hoofdletter de
hiernavolgende betekenis. Begrippen in het enkelvoud omvatten
eveneens het meervoud en omgekeerd, voor zover de tekst zulks
vereist. Onder “Aanbiedermaatschap” wordt in deze Algemene
Voorwaarden verstaan: de mogelijkheid gebruik te maken van
de Dienst. Onder “Bezoeker/gebruiker” wordt in deze Algemene
Voorwaarden verstaan: een bezoeker of gebruiker van het domein
wijzerdankzij.nl Onder “Geregistreerde” wordt in deze Algemene
Voorwaarden verstaan: een Bezoeker/gebruiker die een beoordeling en/of mening heeft achtergelaten Onder “Aanbieder” wordt
in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de rechtspersoon
van wie www.wijzerdankzij.nl alle contactgegevens openbaar
maakt. Onder “Dienst” wordt in deze Algemene Voorwaarden
verstaan: het plaatsen van een logo of advertentie en alle aanvullende,
optionele betaalde diensten waaronder, maar niet beperkt tot, een
home-page- & forumadvertentie, regioadvertentie en topadvertentie.
Onder “Content” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan:
alle berichten, data, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, video,
vormgeving of ander materiaal, (al dan niet auteursrechtelijk
beschermd). Onder “Overeenkomst” wordt in deze Algemene
Voorwaarden verstaan: de overeenkomst tussen

www.wijzerdankzij.nl (cq. Advantis Media) en Aanbieder of Bezoeker/
gebruiker waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Onder “www.wijzerdankzij.nl” wordt in deze Algemene Voorwaarden
verstaan: de website te bereiken op www.wijzerdankzij.nl verstaan.
Onder “Advantis Media” wordt in deze Algemene Voorwaarden
verstaan: de Vennootschap onder Firma Advantis Media gevestigd te
Eindhoven. Onder “Website” wordt in deze Algemene Voorwaarden
verstaan: de website www.wijzerdankzij.nl en samen.wijzerdankzij.nl.
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op
de levering van alle diensten door Advantis Media via de website.
Bij het achterlaten van beoordelingen en meningen zijn de algemene
voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing. Andersluidende
voorwaarden worden door Advantis Media uitdrukkelijk van de
hand gewezen en maken slechts deel uit van de Dienst indien
en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
Een verwijzing door de Aanbieder naar eigen algemene voorwaarden
wordt dan ook uitdrukkelijk door Advantis Media van de hand
gewezen.
2.2 www.wijzerdankzij.nl is ontworpen om aanbieders en gebruikers
op internet met elkaar in contact te brengen. Door het doorlopen van
de inschrijfprocedure en het aanklikken van de ‘Akkoord’ knop gaat
een aanbieder én bezoeker/gebruiker akkoord met de algemene
voorwaarden en het privacy beleid.
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3. Beoordelingen
3.1 Bezoeker/gebruiker moet 18 jaar of ouder zijn om een beoordeling en/of mening over een Aanbieder achter te mogen laten.
3.2 Advantis Media behoudt zich het recht voor om beoordelingen
en meningen, geplaatst op www.wijzerdankzij.nl, te weigeren of te
herschrijven.
4. Gedragregels
4.1 Bezoeker/gebruiker zal www.wijzerdankzij.nl niet op enigerlei
wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige han-delingen,
het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn
met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder
meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen,
maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit
hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming
van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal;
de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of
vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding
van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische
uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen
en zgn. “mailbommen”; computervredebreuk (“hacken”) via www.
wijzerdankzij.nl; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van
systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het
verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van
communicatie of gegevensopslag.
4.2 Bezoeker/gebruiker zal zich in de communicatie niet obsceen
uitlaten. Dit houdt ook in dat Bezoeker/gebruiker op geen enkele
wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zal
bezigen in enige vorm.
4.3 www.wijzerdankzij.nl privacybeleid zoals omschreven hieronder
maakt deel uit van de www.wijzerdankzij.nl dienst.
4.4 Aanbieder stemt ermee in om in de advertentie, in fotovelden en
in vrije invoervelden, persoonlijke informatie zoals telefoonnummers,
straatadressen, achternamen, URL’s, e-mail adressen, of andere
persoonlijke herleidbare informatie te vermelden. De informatie die
Aanbieder opgeeft zal worden gebruikt voor:
4.4.1 Zoekprocessen. Dit houdt in dat op basis van een inschrijving
Aanbieder of Bezoeker/gebruiker van www.wijzerdankzij.nl, gezocht
zal worden in de database met alle verzamelde persoonsgegevens
naar de best passende Aanbieder(s). Een lijst met geselecteerde
Aanbieders zal worden getoond op het scherm van de Bezoeker/
gebruiker. Alle in de database bekend zijnde informatie zal op het
scherm weergegeven worden.
4.4.2 Het bestuderen van demografische gegevens. Deze gegevens
onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben
betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen
bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid
Bezoeker/gebruiker geconcentreerd, etc. Deze gegevens kunnen
door Advantis Media beschikbaar worden gesteld aan (commerciële)
derden. Bestudering van deze informatie stelt Advantis Media http://
www.wijzerdankzij.nl/ in staat de website steeds meer op de wensen
haar de klantenkring aan te passen.
4.5 Bezoeker/gebruiker verklaart eerlijke en accurate informatie over
Aanbieder te verschaffen.
4.6 Aanbieder stemt ermee in de informatie actueel te houden en
indien de omstandigheden veranderen de juiste informatie door te
geven via info@wijzerdankzij.nl.

Als blijkt dat door aanbieder of bezoeker/gebruiker verschafte
informatie onjuist, verouderd of incompleet is, behoudt Advantis
Media zich het recht voor de informatie te verwijderen.
4.7 Bezoeker/gebruiker verklaart de persoonlijke gegevens van derden,
waarover Bezoeker/gebruiker via www.wijzerdankzij.nl beschikt, niet
te zullen gebruiken voor enig ander doel dan het contact leggen met
de derde in het kader van de zorgverlening. Bezoeker/gebruiker
verklaart de persoonlijke gegevens van derden niet over te dragen aan
een andere (rechts)persoon of te gebruiken voor het versturen van
mailings aan personen over wiens gegevens Bezoeker/gebruiker via
www.wijzerdankzij.nl beschikt.
4.8 Bezoeker/gebruiker verklaart zich op geen enkele wijze te zullen
voordoen als een ander dan Bezoeker/gebruiker werkelijk is. Dat houdt
ook in dat Bezoeker/gebruiker zich niet als een andere Bezoeker/
gebruiker of een werknemer van www.wijzerdankzij.nl zal voordoen.
4.9 Aanbieder verklaart zich op geen enkele wijze te zullen voordoen
als een ander dan Aanbieder werkelijk is.
4.10 www.wijzerdankzij.nl is zo opgezet, dat berichtencontact altijd
rechtstreeks kan verlopen en Advantis Media kan derhalve daarvoor
ook niet aansprakelijk gehouden worden.
4.11 Advantis Media maakt in de uitvoering van haar diensten in
sommige gevallen gebruik van de diensten van derden. Deze derden
hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat nodig is voor de
uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel
ander doel gebruiken.
4.12 Advantis Media verstuurt uit naam van www.wijzerdankzij.nl aan
geregistreerde een nieuwsbrief waarin interessante ontwikkelingen
staan, evenals nieuwe diensten die www.wijzerdankzij.nl aanbiedt.
Bij de aanmelding kan Bezoeker/gebruiker aangeven of hij/zij
prijs stelt op deze nieuwsbrief. Daarnaast geeft geregistreerde
toestemming aan Advantis Media om namens partners interessante
aanbiedingen per e-mail te versturen.
5. Intellectueel eigendom
5.1 Aanbieder of Bezoeker/gebruiker stemt ermee in dat zonder de
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Advantis
Media en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen
enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van www.wijzerdankzij.
nl, zal bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren.
Dit betreft onder andere foto’s, advertenties van Aanbieders,
redactionele artikelen en overige inhoud van onze site.
5.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken,
logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op www.wijzerdankzij.nl zijn het
intellectuele eigendom van Advantis Media en mogen niet worden
gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Advantis Media.
5.3 Het is Bezoeker/gebruiker in het bijzonder verboden om de
diensten, webpagina’s van www.wijzerdankzij.nl en de computercodes
of elementen waaruit de diensten en www.wijzerdankzij.nl zijn
opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren,
dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel
te gebruiken en/of te distribueren.
5.4 Advantis Media is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten
die zijn verbonden aan inhoud die door Aanbieder of Bezoeker/
gebruiker wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van www.
wijzerdankzij.nl. Advantis Media is gerechtigd de genoemde inhoud
aan te passen aan het ontwerp van de website ́s van Advantis Media
en/of technische vereisten.
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6. Aansprakelijkheid
6.1 Nieuwsbrieven, mededelingen, aanbiedingen of andere
informatie die aan Aanbieder of Bezoeker/gebruiker beschikbaar
wordt gesteld door Advantis Media via www.wijzerdankzij.nl zijn en
blijven eigendom van Advantis Media, tenzij dat vooraf schriftelijk is
overeengekomen. Advantis Media aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor het geschrevene.
6.2 Advantis Media is verplicht zich in te spannen voor een
degelijke beveiliging van www.wijzerdankzij.nl. Advantis Media is
niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Bezoeker/
gebruiker of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
6.3 Het gebruik van www.wijzerdankzij.nl is geen garantie
voor het vinden van een geschikte aanbieder of zorgverlener.
Wanneer de beoogde resultaten van www.wijzerdankzij.nl niet
aan de verwachtingen voldoen, aanvaardt Advantis Media geen
aansprakelijkheid.
6.4 Advantis Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hinderlijk
gedrag en daaruit voortvloeiend ongemak van Bezoeker/gebruiker
tegen Aanbieder dat voortvloeit uit eerder contact tussen Aanbieder
en Bezoeker/gebruiker.
6.5 Advantis Media garandeert niet dat de website www.wijzerdankzij.
nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen.
6.6 Advantis Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige
indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is
Advantis Media gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade,
winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid
van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke
gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of
schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Aanbieder.
6.7 Advantis Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade
aan de zijde van de Aanbieder die is veroorzaakt door derden, die al
of niet gebruik maken van www.wijzerdankzij.nl.
7. Technisch falen van de website
7.1 Advantis Media garandeert niet dat www.wijzerdankzij.nl foutloos
is en niet zal worden onderbroken door storingen. Advantis Media
spant zich in om defecten in de diensten zo snel mogelijk te
verhelpen.
7.2 Advantis Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus of malware geïnfecteerde informatie of
bestanden via www.wijzerdankzij.nl of e-mail.
7.3 Advantis Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site,
mailberichten of informatie van geregistreerden verschaffen en hierin
veranderingen aanbrengen.
7.4 Het is mogelijk dat andere geregistreerden, onbevoegde
gebruikers, of ‘hackers’ beledigend of obsceen materiaal op de site
plaatsen of via www.wijzerdankzij.nl doorzenden en dat aanbieder of
bezoeker/gebruiker daardoor onvrijwillig met beledigende uitlatingen
en obsceen fotomateriaal wordt geconfronteerd. Advantis Media kan
hiervoor geen verantwoording dragen noch aansprakelijk worden
gesteld.

8. Content en verstrekking aan derden
8.1 Door het plaatsen van Content op de website geeft de Aanbieder
en Bezoeker/gebruiker Advantis Media het niet-exclusieve,
eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren
recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover
staat, om de Content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen,
te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te
creëren en om de Content in alle nu bekende en toekomstige media
openbaar te maken en te verveelvoudigen.
8.2 De Aanbieder of Bezoeker/gebruiker geeft Advantis Media het
recht om, als licentienemer van zijn of haar Content, op eigen titel, in
rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten
op de Content.
8.3 Advantis Media behoudt zicht het recht voor de waardering en
Content ook te plaatsen op andere in het beheer van Advantis Media
zijnde websites, hetzij plaatsing van de beoordeling op websites
waarvan een deel van de inhoud verzorgd wordt door Advantis Media.
Advantis Media is tevens gerechtigd de door Aanbieder op de site
geplaatste naam te gebruiken in relatie tot de door de Bezoeker/gebruiker
ingestuurde content.
9. Slotbepalingen
9.1 Wanneer www.wijzerdankzij.nl wordt overgenomen, fuseert of op
andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan
alle rechten en verplichtingen die tussen Aanbieder of Bezoeker/
gebruiker en Advantis Media bestaan over op deze andere rechtspersoon.
9.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige
overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele
algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel
als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke
overeenkomst gestalte wordt gegeven.
9.3 Op betrekkingen tussen Aanbieder of Bezoeker/gebruiker
en Advantis Media is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen Aanbieder of Bezoeker/gebruiker en
Advantis Media worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde
rechter te Eindhoven; dan wel, ter keuze van Advantis Media,
bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Aanbieder.
www.wijzerdankzij.nl is ontworpen om aanbieders en gebruikers van
op internet met elkaar in contact te brengen. Door het doorlopen van
de inschrijfprocedure en het aanklikken van de ‘Akkoord’ knop gaat
een aanbieder én bezoeker/gebruiker akkoord met de algemene
voorwaarden en het privacy beleid.
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