Gebruiksvoorwaarden
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Begripsomschrijvingen
‘Bezoeker’: Iedereen die de Website bezoekt en op de Website doorklikt naar andere digitale
omgevingen zowel binnen als buiten de Website.
‘Content’: alle berichten, data, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, video, vormgeving of ander
materiaal (al dan niet auteursrechtelijk beschermd) dat op de Website wordt geplaatst;
‘Website’: de website, te bereiken via http://www.kidsvakantiegids.nl
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Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Website. Iedereen die de Website bezoekt en
op de Website doorklikt naar andere omgevingen zowel binnen als buiten de Website, is aan deze
algemene voorwaarden gebonden.
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Gebruik Website
De website wordt gecreëerd en beheerd door SIS-Media BV, Nijverheidsweg 19, 7005 AS,
Doetinchem en ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal
Gelderland onder nummer 52856151 onder licentie van SIS-Media Online BV, gevestigd te
Doetinchem, ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland
onder nummer 56807686.
SIS-Media BV heeft de Website met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter
voorkomen. SIS-Media BV is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk
gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de via de Website
verstrekte informatie of de door de Bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en
overige teksten.
Het gebruik van de Website is voor eigen risico van de Bezoeker. Elke beslissing tot het boeken
van een accommodatie/vakantie/reis, de aankoop van een product/dienst, het afsluiten van een
verzekering of enig ander product of dienst als resultaat van op de Website verkregen informatie
is voor de volledige verantwoordelijkheid van de Bezoeker van de Website.
Intellectuele eigendom eigen Content en door Bezoekers geplaatste Content
De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op de
Website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SIS-Media BV of zijn aan
haar in licentie verstrekt. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van SIS-Media BV de informatie op de Website op te slaan (uitgezonderd die informatie die
benodigd is om de Website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te
maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige
rechten hierop te verlenen aan derden.
Alle door de Bezoeker geplaatste Content en alle daaraan verbonden rechten, worden door
plaatsing eigendom van SIS-Media BV. Door het plaatsen van de Content door de Bezoeker krijgt
SIS-Media BV voorts het recht om te beschikken over de Content, de Content aan te passen, te
reproduceren, te verveelvoudigen, te gebruiken (waaronder openbaar maken via andere
mediakanalen) voor commerciële doeleinden en afgeleide werken van de Content te maken.
Voor zover nodig verleent de Bezoeker SIS-Media BV het recht om, als licentienemer van de
door de Bezoeker geplaatste Content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die
inbreuk maken op de rechten verbonden aan de Content en tegen derden die onrechtmatig
jegens de Bezoeker handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en
op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.
Voor zover SIS-Media BV het in het vorige lid van dit artikel omschreven recht niet zelfstandig
kan uitoefenen, wordt daarvoor door de Bezoeker aan SIS-Media BV een volmacht gegeven

teneinde te bewerkstelligen dat SIS-Media BV namens de Bezoeker in en buiten rechte kan
optreden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de Bezoeker verband houdende
met- en verbonden aan de Content die door de Bezoeker is geplaatst.
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Verantwoordelijkheden en garanties plaatsing Content door Bezoekers
De Bezoeker garandeert dat de door de Bezoeker op de Website geplaatste Content correct,
accuraat en niet misleidend is.
De Bezoeker garandeert dat, met het plaatsen van de Content op de Website, geen inbreuk
gepleegd wordt op andermans rechten en hij/zij met het plaatsen van de Content niet
onrechtmatig handelt.
Voor zover in strijd met bovenstaande garanties wordt gehandeld door de Bezoeker, vrijwaart
Bezoeker SIS-Media BV voor elke aanspraak jegens SIS-Media BV en de daaraan verbonden
juridische kosten voor SIS-Media BV, die uit dat strijdig handelen van de Bezoeker en de
daaropvolgende aanspraak en het verweer daarop voortvloeien. In dat geval zal de door SISMedia BV geleden schade op eerste verzoek en zonder nadere sommatie aan SIS-Media BV
voldaan moeten worden.
Persoonlijke gegevens
SIS-Media BV verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data van Bezoekers aan derden, tenzij
zij de Bezoeker uitdrukkelijk schriftelijk om toestemming heeft gevraagd.
Via de Website zal te allen tijde blijken waarvoor de persoonlijke gegevens van de Bezoeker
nodig zijn en hoe die informatie wordt gebruikt. In dat kader wordt verwezen naar de Privacy
Statement van de Website. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Bezoeker, stelt SISMedia BV persoonlijke gegevens van de Bezoeker onder geen beding beschikbaar aan derden,
tenzij:
a. er een wettelijke verplichting bestaat om die gegevens te verstrekken;
b. dit noodzakelijk is om de rechten van de Bezoeker van de Website of om de rechten van de
Website of daaraan verbonden rechten van of in licentie s zelf te beschermen
c. dit noodzakelijk is voor het leveren van door de Bezoekers bestelde/gevraagde producten
en/of diensten.
Door Bezoekers geplaatste Content wordt direct zichtbaar op de Website. Persoonlijke gegevens
die door de Bezoeker in door hen geplaatste Content worden opgenomen, worden door plaatsing
dus ook openbaar. Dit gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker en daaraan kan
geen aansprakelijkheid jegens SIS-Media BV ontleend worden.

7.
Cookies
De Website maakt gebruik van cookies. Middels deze cookies is de Website in staat uw computer te
herkennen wanneer de Gebruiker de Website opnieuw bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand
dat de Website op de harde schijf van uw computer zet. De Website identificeert met deze cookies
geen personen maar computers. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die de
Gebruiker heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Meer informatie over
het gebruik van cookies door de Website is opgenomen in de cookieverklaring van de Website.
8.
Links naar andere websites
De Website bevat links naar websites van derden. SIS-Media BV is op geen enkele wijze
verantwoordelijk voor de inhoud van de Websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links
door SIS-Media BV houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze
websites of webpagina’s.

Deze algemene voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 19 juli 2013

