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Definities
1.
de Website: de webpagina van damzproducties.nl en andere door damzproducties.nl beheerde
webpagina’s en/of webapps. Hiervoor wordt specifiek een uitzondering gemaakt voor domeinnamen die
wel door damzproducties.nl in beheer zijn, maar waarvan de content hoofdzakelijk door een andere
partij wordt aangeboden. Een overzicht van websites die onder deze uitzondering vallen is te vinden op
www.damzproducties.nl/juridisch
2.
damzproducties.nl: “damzproducties.nl” , ”Damz Producties” en andere handelsnamen die onder
hetzelfde KvK-nummer worden –tenzij specifiek anders is vermeld- benoemd. Deze zijn opgericht naar
Nederlands recht, gevestigd te Oldenzaal en kantoorhoudende aan Frans Halsstraat 56 onder het KvK-nr.:
62343335. Een overzicht van alle huidige handelsnamen is te vinden op
www.damzproducties.nl/juridisch
3.
gebruik(en): onder meer , maar niet uitgezonderd tot , het inladen (bezoeken), inloggen, opvragen,
raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk)
kopiëren, bewaren, doorzenden, van diensten gebruik maken, verrichten van (rechts)handelingen.
4.
diensten: Alle websites ,producten, verhuringen, dienstverleningen en overige (niet vermelde) diensten
van damzproducties.nl.
5.
gebruiker: bezoeker die de diensten gebruikt en/of afneemt van damzproducties.nl en/of andere
handelsnamen die onder hetzelfde KvK-nummer worden –tenzij specifiek anders is vermeld- benoemd.
6.
de informatie: onder meer, doch niet beperkt tot: teksten en cijfers, afbeeldingen, hyperlinks, geluidsen/of videofragmenten en/of andere objecten;
7.
content: Alle materialen opgenomen –ook in databases- en geproduceerd door damzproducties.nl zowel
audio als visueel als huisstijlen.
8.
producten: alle hardware, software, verhuringen en dienstverleningen die zowel gratis als tegen betaling
worden aangeboden.
9.
acteur: Persoon die een (al dan niet gespeelde) rol vervult voor damzproducties.nl. Met uitzondering van
Medewerker.
10. medewerker: Persoon die (vrijwillig) handelingen verricht onder de naam van damzproducties.nl
11. schriftelijk: indien in deze –of aanvullende- voorwaarden bedoelde mededeling of toezending aan ons
schriftelijk dient te geschieden, word daarmee gedoeld op mededeling of toezending per post.
Mededeling of toezending per e-mail is dan uitgesloten.
12. schade: directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer doch niet beperkt tot
verloren data, software en/of zaken, gederfde omzet, winst en/of ander economisch nadeel.
13. Algemene voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van damzproducties.nl alsmede alle overige door
damzproducties.nl gehanteerde voorwaarden, onder meer doch niet beperkt tot Aanvullende
voorwaarden, Actievoorwaarden, Bronvermeldingen en Privacy statement.
Algemeen
1.
De diensten van damzproducties.nl zijn gericht op het publiek in Nederland, in het bijzonder gebruikers
van damzproducties.nl en haar diensten.
2.
Door gebruik te maken van de diensten van damzproducties.nl verklaart de gebruiker automatisch
akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Het is aan de gebruiker om zich alvorens die producten
te gebruiken kennis te nemen van die voorwaarden.
3.
Bij strijdigheid tussen mondelinge en schriftelijke uitingen van damzproducties.nl, prevaleren de
schriftelijke.
4.
Iedere gebruiker dient zich te houden aan de zogenaamde nettiquette, dit zijn algemene fatsoens- en
omgangsregels die op internet gelden. Zoals die is vermeld op : http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt
5.
Het is voor damzproducties.nl niet te controleren of mensen ook daadwerkelijk de persoon zijn die zij
beweren te zijn. damzproducties.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens die
gebruikers bij hun registratie, of in hun contact met andere gebruikers opgeven.
6.
damzproducties.nl behoudt zich het recht om het account en/of personen te weigeren en/of te wijzigen
zonder opgaaf van reden.
7.
Op bepaalde producten van damzproducties.nl kunnen extra aanvullende voorwaarden van toepassing
zijn. Het is aan de gebruiker om zich alvorens die producten te gebruiken kennis te nemen van die
voorwaarden.
Verantwoordelijk gebruik
1.
Het is niet toegestaan een of meerdere Producten en Diensten te (doen) beschadigen, (doen) wijzigen of
anderszins te (doen) gebruiken, anders dan het geoorloofde gebruik conform deze Algemene
Voorwaarden. Het is voorts verboden getroffen beveiligingsmaatregelen bij een of meerdere Producten
en Diensten, waaronder begrepen alle producten en diensten en alle getroffen beveiligingsmaatregelen,
te (doen) verveelvoudigen, (doen) openbaar maken, (doen) wijzigen, (doen) omzeilen, of de werking
daarvan anderszins te (doen) hinderen ten behoeve van ongeoorloofd gebruik van een of meerdere
Producten en Diensten. Het is evenzeer verboden gelegenheid te bieden tot een der bovenstaand
genoemde handelingen.
Intellectuele Eigendommen
1.
damzproducties.nl en derden rechthebbenden, behouden alle rechten met inbegrip van auteursrechten,
domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot
alle op of via deze Website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie van de Website te
kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van damzproducties.nl of toestemming van de
rechthebbende. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de Website of de inhoud daarvan kan een
inbreuk op voornoemde rechten in de breedste zin van het woord opleveren. In het bijzonder is het
gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar:
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Privacy
1.

newsgroups, mailinglists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van damzproducties.nl.

damzproducties.nl gebruikt de door de gebruiker opgegeven persoonsgegevens alleen voor exploitatie
van sites en diensten van damzproducties.nl. De door de gebruiker opgegeven persoonsgegevens zullen
nimmer zonder toestemming van de gebruiker ter beschikking worden gesteld aan andere partijen. IPadressen die tijdens registratie en inloggen worden opgeslagen worden alleen gebruikt voor controle.
Behalve wanneer de gebruiker zich niet houdt aan de regels en algemene voorwaarden zal het IP-adres
gebruikt worden om de betreffende gebruiker te weren van een of meerdere diensten van
damzproducties.nl. De IP-adressen zullen nimmer worden verstrek aan derden. Echter, wanneer de
gebruiker andere gebruikers onjuist behandelt, zal het IP-adres door worden gegeven aan de betreffende
ISP (internet service provider).
2.
damzproducties.nl zal onder geen omstandigheden het door jou gekozen wachtwoord leesbaar opslaan.
Dit betekent dat zodra je het wachtwoord dat je van ons gekregen hebt vervangt door een zelf gekozen
wachtwoord, slaan we je nieuwe wachtwoord op door gebruik te maken van 'Hashing'. Deze procedure
zorgt ervoor dat je wachtwoord in één richting versleuteld (letterlijk 'geklutst') wordt en niemand je
wachtwoord direct uit onze database zal kunnen lezen.
3.
Telefoongesprekken met een gebruiker kunnen aan onze zijde worden opgenomen ter vastlegging van
reserveringen en andere afspraken, ter verbetering van onze service of voor trainingsdoeleinden. Onze
boeken en door of voor ons vastgelegde gegevens en data leveren bewijs op van de wederzijdse wensen,
mededelingen en verplichtingen.
4.
Wij kunnen de positie en wijze van gebruik van een gebruiker om redenen van veiligheid, analyse van
gebruikspatronen en ter verbetering van onze diensten en producten via diverse systemen volgen en
opslaan.
5.
damzproducties.nl is bij bèta-versies niet aansprakelijk voor een eventuele incorrecte, onversleutelde,
onveilige en/of instabiele opslag van (privé)gegevens, ook behoudt damzproducties.nl zich het recht om
zonder opgaaf van reden gedeeltes van opgeslagen data te verwijderen en/of onklaar te maken. Zonder
hiervan de gebruiker op de hoogte te stellen. Het gebruiken van bèta-versies geschiedt dan ook volledig
op eigen risico.
Hulpmiddelen
1.
Aan de gebruiker verstrekte hulpmiddelen (bijvoorbeeld Formulieren of Klantherkenningsmiddelen)
blijven eigendom van damzproducties.nl. De gebruiker zal deze op eerste verzoek van damzproducties.nl
het aan haar teruggeven. Bij herhaaldelijke verzoeken kan damzproducties.nl overgaan, maar niet
uitgezonderd tot, het innen van extra administratieve kosten.
Indirecte schade en gevolgschade
1.
Indirecte schade en gevolgschade van de gebruiker zijn in ieder geval voor eigen rekening en risico van de
gebruiker en niet toerekenbaar aan damzproducties.nl.
Ideeënbeleid
1.
damzproducties.nl of een van haar werknemers zal nimmer accepteren of overwegen aangeboden
ideeën toe te staan, met inbegrip van ideeën voor nieuwe reclamecampagnes, nieuwe promoties,
nieuwe of verbeterde producten of technologieën, diensten, processen, materialen, marketingplannen of
nieuwe productnamen. Stuur a.u.b. ongevraagd geen ideeën, originele creatieve kunstwerken, suggesties
of andere werken ("Inzending"), in welke vorm dan ook naar damzproducties.nl of een van haar
medewerkers. Het enige doel van dit beleid is om te voorkomen dat eventuele misverstanden of
geschillen bij producten van damzproducties.nl of marketingstrategieën zouden kunnen lijken op ideeën
voorgelegd aan damzproducties.nl. Indien u, ondanks ons verzoek toch ideeën inzendt, ongeacht wat uw
brief zegt, zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing;
i. uw inzendingen en hun inhoud worden automatisch eigendom van damzproducties.nl
ii. damzproducties.nl mag de middelen en/of inhoud ervan voor elk doel en elke wijze, ongeacht
aangepast of niet aangepast, gebruiken.
iii. Er is geen verplichting om de inzender op de hoogte te stellen van eventueel gebruik.
iv. Er is geen verplichting de inzending vertrouwelijk te behandelen.
Rechten , bevoegdheden en verplichtingen
1.
Overeengekomen rechten, bevoegdheden of verplichtingen doen niet af aan (wettelijke of
overeengekomen) rechten, bevoegdheden of verplichtingen die daarnaast (kunnen) bestaan. Rechten of
bevoegdheden kunnen niet als verplichting worden uitgelegd. Indien damzproducties.nl haar rechten of
bevoegdheden (tijdelijk) niet uitoefent, blijven die volledig van kracht en voor uitoefening vatbaar, ook
met terugwerkende kracht. Indien damzproducties.nl (tijdelijk) toelaat dat de gebruiker zijn
verplichtingen niet nakomt of inbreuk maakt op een recht of bevoegdheid van damzproducties.nl, kan de
gebruiker daaraan geen recht of bevoegdheid tegenover damzproducties.nl ontlenen.
2.
damzproducties.nl behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van reden
de toegang tot de diensten van damzproducties.nl ontzeggen. Een gebruiker is te alle tijde gerechtigd om
zijn/haar lidmaatschap op te zeggen.
3.
damzproducties.nl behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormgeving en/of inhoud van
berichten, reacties of welke andere vorm van content ook, te wijzigen of te verwijderen.
4.
Misbruik van aan damzproducties.nl gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van een of
meerdere diensten van damzproducties.nl.
5.
damzproducties.nl behoud zich het recht voor de voorwaarden en regels van producten en diensten te
wijzigen zonder melding daarvan. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de
algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen en zelf te beoordelen of u akkoord gaat met deze
voorwaarden.

10. Gebruik website, diensten, producten, webapps en communicatie
1.
De informatie op deze Website is indicatief en dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. De
informatie kan niet worden aangemerkt als enige vorm van advies. De informatie is géén aanbieding of
uitnodiging tot het handelen in financiële instrumenten of gebruik te maken van de producten en/of
diensten van damzproducties.nl en/of derden. Rechtshandelingen en beslissingen die gebruiker op basis
van deze gegevens verricht zijn voor eigen rekening en risico.
2.
damzproducties.nl besteedt aan de totstandkoming van de Website de uiterste zorg. De informatie op
deze Website is continu onderhevig aan wijzigingen. damzproducties.nl spant zich in de informatie die zij
middels de Website ter beschikking stelt zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn.
damzproducties.nl biedt echter geen enkele garantie dat de op deze Website aangeboden informatie
juist, volledig of actueel is. De informatie op deze Website is deels afkomstig van derden. Wanneer
damzproducties.nl gegevens van derden ter beschikking stelt op de Website, vermeldt zij daarbij niet de
bron en/of hyperlink. De juistheid en betrouwbaarheid en actualiteit van gegevens van derden is niet
door damzproducties.nl geverifieerd. damzproducties.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid
en/of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en het gebruik van deze gegevens.
damzproducties.nl actualiseert de Website regelmatig en mag deze op ieder door haar gewenst moment
wijzigen met inbegrip van deze Algemene voorwaarden zonder voorafgaande mededeling aan de
gebruiker van de Website. damzproducties.nl sluit aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg
van wijziging of beëindiging van de Website uit. damzproducties.nl draagt de grootst mogelijke zorg voor
het deugdelijk functioneren van de Website, damzproducties.nl kan gebruiker niet garanderen dat de
Website foutloos of ononderbroken functioneert noch dat deze te allen tijde beschikbaar is.
damzproducties.nl wijst gebruiker erop en de gebruiker accepteert, dat het (mobiele) internet niet altijd
een geheel betrouwbare voorziening is voor de overdracht en toegang tot informatie. damzproducties.nl
sluit derhalve verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of
gevolg schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
i. virussen of overige gebreken aan apparatuur en andere software in verband met de toegang
tot of het gebruik van deze Website;
ii. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan damzproducties.nl
of aan gebruiker wordt gezonden;
iii. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze Website;
iv. de werking of het niet-beschikbaar zijn van telecommunicatie en/of (mobiele)
internetverbinding;
v. misbruik van deze Website;
vi. verlies van gegevens;
vii. het downloaden of gebruiken van software die via de Website beschikbaar wordt gesteld of;
viii. aanspraken van derden in verband met gebruik van de Website.
3.
damzproducties.nl biedt zijn Website aan vanuit Nederland en staat er niet voor in dat deze informatie
ook in het buitenland te gebruiken is. Indien gebruiker deze Website vanuit het buitenland gebruikt,
draagt gebruiker verantwoordelijkheid voor naleving van geldende lokale wetgeving.
11. Toepasselijk recht
1.
Op de Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen dienen te worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de
Nederlandse taal, indien eventuele vorige en/of anderstalige versies van deze Algemene voorwaarden
beschikbaar zijn en discrepanties vertonen of tot interpretatie verschillen leiden met de huidige
Nederlandstalige versie, is de huidige versie (zoals te vinden op www.damzproducties.nl/juridisch met de
meest recente wijzigingsdatum) in Nederlandse taal doorslaggevend.
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