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Voorwaarden voor Gebruik voor de Website van de VeerStichting
De website www.veerstichting.nl (de "Website") en de inhoud daarvan zijn eigendom
van en worden beheerd door de VeerStichting, gevestigd aan de Middelstegracht 87-D,
2312 TT Leiden (de "VeerStichting").
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden voor gebruik ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw
bezoek aan en uw gebruik van deze Website, alsmede op alle informatie,
aanbevelingen en/of diensten ("Informatie") die u op of via deze Website worden
verstrekt.
Door deze Website te bezoeken en/of te gebruiken gaat u akkoord met deze
Gebruiksvoorwaarden. De VeerStichting wijst erop dat deze Gebruiksvoorwaarden in de
toekomst gewijzigd kunnen worden. Gebruikers van de Website worden geadviseerd
om regelmatig kennis te nemen van eventuele wijzigingen die zich hebben voorgedaan
in deze Gebruiksvoorwaarden.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 25 juni 2019.
Informatie en Aansprakelijkheid
De Informatie als verstrekt op de Website dient slechts algemene informatiedoeleinden
en kwalificeert niet als advies. De VeerStichting spant zich in alle redelijkheid in om de
Informatie op deze Website en de inhoud daarvan correct en actueel te houden. De
VeerStichting garandeert niet dat de Website en/of de Informatie vrij is van fouten,
defecten en virussen of dat de Website en/of de Informatie correct en actueel is.
De VeerStichting is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik (of
de onmogelijkheid tot gebruik) van de Website, daaronder ook, maar niet uitsluitend,
begrepen schade veroorzaakt door malware, virussen of enige onjuistheid of
onvolledigheid van de Informatie en/of de Website, tenzij deze schade het gevolg is van
opzet of grove schuld van de VeerStichting.
Voorts is de VeerStichting evenmin aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het
gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van elektronische communicatiemiddelen op
deze Website, waaronder – maar niet beperkt tot – schade die het gevolg is van uitval
of vertraging in de levering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie
van elektronische berichten door derden of door computerprogramma's die voor
elektronische berichten en het doorgeven van virussen worden gebruikt.
Gelinkte Websites
Deze Website bevat links naar externe internetsites. De VeerStichting is niet
aansprakelijk voor het gebruik en/of de inhoud de externe internetsites. Onze Privacy-
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en Cookieverklaring is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw
persoonlijke gegevens op of via dergelijke externe websites.
Privacy- en Cookieverklaring
De VeerStichting verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers van deze
Website in overeenstemming met de Privacy- en Cookieverklaring.
Intellectueel Eigendom
Behoudens uitdrukkelijke uitzonderingen zijn alle rechten van deze Website en de
Informatie, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, het
eigendom van de VeerStichting.
Het is voor Gebruikers van deze Website toegestaan de Website en de Informatie te
lezen en te kopiëren voor persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door de Website en/of de
Informatie uit te printen of op te slaan. Al het andere gebruik van deze Website of de
Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website van
de VeerStichting in een externe internetsite of het creëren van links, hypertext links of
deeplinks tussen de Website van de VeerStichting en externe internetsites is verboden
zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de
VeerStichting.
Ongevraagde Ideeën
Wanneer u ongevraagd ideeën en/of materiaal, in welke vorm dan ook ("Materialen"),
op deze Website plaatst of per e-mail of anderszins aan de VeerStichting verstrekt, is
de VeerStichting gerechtigd deze Materialen volledig en kosteloos te gebruiken, te
kopiëren en/of commercieel te exploiteren. Ook is de VeerStichting ten aanzien van
deze Materialen niet gebonden aan enige geheimhoudingsplicht.
U vrijwaart de VeerStichting en stelt de VeerStichting schadeloos betreffende alle
aanspraken, aansprakelijkheden en vorderingen die voortvloeien uit het gebruik en/of
de exploitatie van Materialen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten
van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden.
Scheidbaarheid
Indien deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig zijn of worden, blijven de partijen
aan de rest van deze algemene voorwaarden gebonden. De partijen zullen dan de
nietige bepalingen vervangen door geldige, afdwingbare bepalingen die het meest de
oorspronkelijke bepalingen benadert, met inachtneming van het doel en de inhoud van
deze algemene voorwaarden.
Toepasselijk Recht en Geschiloplossing
Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De
rechtbank van [Leiden, Nederland], wordt hierbij aangewezen om kennis te nemen van
alle geschillen die ontstaan in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip
van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan.
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Als u klachten heeft over producten en/of diensten die via deze Website werden of
worden aangeboden kunt u contact met ons opnemen via info@veerstichting.nl.
Als wij uw klacht niet kunnen oplossen heeft u het recht om het geschil door te
verwijzen naar het Onlinegeschillenbeslechting-platform, een initiatief van de Europese
Unie, op http://ec.europa.eu/odr. Indien u besluit gebruik te maken van dit platform,
gebruikt u dan alstublieft
info@veerstichting.nl.
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