Gebruiksvoorwaarden Livestreamingdienst “Nuenen
kijkjesamen” van de Coöperatie OnsNet Nuenen U.A.
Versie 1.0 - 26 februari 2018

Voor het gebruik van de livestreamapplicatie (hierna: de “Applicatie”) gelden onderstaande
gebruiksvoorwaarden. De Applicatie wordt aangeboden door Coöperatie OnsNet Nuenen U.A.,
gevestigd te Nuenen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer
17171621 (hierna: “OnsNet Nuenen”).
Artikel 1. Gebruik van de Applicatie, totstandkoming overeenkomst, duur en einde
1.1. De Applicatie biedt de mogelijkheid om livestreams van evenementen te bekijken. Mocht u zelf
een evenement organiseren en een livestream willen aanbieden via de Applicatie, neem dan
contact op via het contactformulier op http://nuenen.kijkjesamen.nl/eigenlivekanaal.php van
OnsNet Nuenen.
1.2. De Applicatie is direct te gebruiken zonder account.
1.3. Door de Applicatie te gebruiken, sluit u een overeenkomst met OnsNet Nuenen onder de
volgende voorwaarden.
1.4. De overeenkomst gaat in zodra u gebruik maakt van de Applicatie en loopt dan voor onbepaalde
tijd.
1.5. U zegt de overeenkomst op door het gebruik van de Applicatie te beëindigen.
Artikel 2. Gebruiksregels
2.1. Het is verboden om de Applicatie te gebruiken op een manier die in strijd is met deze
gebruiksvoorwaarden of met de toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk
niet toegestaan om de Applicatie te gebruiken op een manier die hinder of schade kan
veroorzaken voor OnsNet Nuenen of derden. Het is in het bijzonder (maar niet uitsluitend) niet
aan u toegestaan om:
•

•
•

informatie, waaronder – maar niet uitsluitend – de beelden van de livestreams en de
gepubliceerde logo’s, waar het auteursrecht van OnsNet Nuenen, klanten van OnsNet
Nuenen, gebruikers en/of hun licentiegevers op rust, te verspreiden en/of te
vermenigvuldigen, op te slaan, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
screenshots te maken van de beelden van de livestreams.
de beelden te gebruiken op uw eigen website.

2.2. Indien OnsNet Nuenen constateert dat u deze gebruiksvoorwaarden of de wet overtreedt, of een
klacht hierover ontvangt, mag OnsNet Nuenen ingrijpen om de overtreding te beëindigen. OnsNet
Nuenen heeft dan het recht de toegang tot de informatie te blokkeren, op te schorten of de
informatie te verwijderen, of andere stappen te ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om de
overtreding te beëindigen of om de klacht te onderzoeken.
2.3. OnsNet Nuenen is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare
feiten en zal zijn medewerking verlenen aan bevoegd gegeven bevelen. Daarnaast is OnsNet
Nuenen gerechtigd om de naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van degene
die inbreuk maakt af te geven aan een derde die klaagt dat diegene inbreuk maakt op diens
rechten of deze voorwaarden, mits:

pagina 1 van 3

a) het voldoende aannemelijk is dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de
derde onrechtmatig en schadelijk is;
b) de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens;
c) het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid
is om de gegevens de achterhalen; en
d) de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde
behoort te prevaleren.
2.4. U bent verplicht om alle redelijke aanwijzingen van OnsNet Nuenen te volgen die betrekking
hebben op uw gebruik van OnsNet Nuenen.
Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. OnsNet Nuenen streeft ernaar om de Applicatie zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar
garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2. OnsNet Nuenen onderhoudt de Applicatie actief. Het onderhoud wordt zoveel mogelijk
uitgevoerd op een tijdstip waarop het gebruik van de Applicatie relatief beperkt is.
Spoedonderhoud kan zonder aankondiging en op ieder moment worden uitgevoerd.
3.3. Indien naar het oordeel van OnsNet Nuenen hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het
functioneren van de systemen of het netwerk van OnsNet Nuenen of derden, in het bijzonder
door het overmatig vaak aanroepen van de Applicatie, het lekken van (persoons)gegevens of
activiteiten van malware of andere schadelijke software, is OnsNet Nuenen gerechtigd om alle
maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te
voorkomen. Dit kan leiden tot beperkte beschikbaarheid van de Applicatie.
Artikel 4. Ondersteuning
4.1. Indien u vragen heeft of problemen ondervindt bij het gebruik van de Applicatie, kunt u contact
opnemen
met
OnsNet
Nuenen,
via
het
contactformulier
op
http://nuenen.kijkjesamen.nl/contact.php. OnsNet Nuenen streeft ernaar om uw vraag of
probleem binnen een redelijke termijn te beantwoorden of op te lossen.
Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten
5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie berusten bij OnsNet Nuenen
of zijn licentiegevers. Hetzelfde geldt voor intellectuele eigendomsrechten op teksten,
afbeeldingen en andere materialen die via de Applicatie beschikbaar zijn. Deze mogen door u op
geen enkele wijze worden gebruikt, behalve als dat blijkt uit deze gebruiksvoorwaarden of in de
gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
5.2. U krijgt een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar
recht om de Applicatie te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, voor
de duur van de Overeenkomst.
5.3. U hebt geen recht op toegang tot de bronbestanden van de Applicatie en het is uitdrukkelijk niet
toegestaan om deze bronbestanden te achterhalen door middel van reverse engineering,
decompilatie of anderszins, behoudens voor zover dat bij dwingend recht is toegestaan.
5.4. OnsNet Nuenen kan technische maatregelen nemen om de Applicatie te beschermen. Indien
dergelijke maatregelen zijn genomen, is het niet toegestaan om deze te ontwijken of te
verwijderen.
Artikel 6. Privacy en gegevensbescherming
6.1. Er kunnen bij het gebruik van de Applicatie privacygevoelige gegevens (ook wel
‘persoonsgegevens’) van u worden verwerkt, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wanneer u het
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contactformulier invult. Raadpleeg http://www.connuenen.nl/de-cooperatie/privacy-en-cookiestatement/ van OnsNet Nuenen voor meer informatie.
Artikel 7. Klantdata
7.1. Alle informatie en gegevens die u verstrekt aan OnsNet Nuenen via het contactformulier blijft
uw eigendom (of dat van uw licentiegevers). OnsNet Nuenen krijgt een niet-exclusief
gebruiksrecht om deze informatie en gegevens te verwerken voor zover dat nodig is voor de
door u gebruikte diensten en voor de duur voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. Voor het gebruik van de Applicatie bent u geen kosten aan OnsNet Nuenen verschuldigd.
Behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van bedrijfsleiding en/of management
van OnsNet Nuenen, kan OnsNet Nuenen onder andere daarom in redelijkheid geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
Artikel 9. Wijziging gebruiksvoorwaarden
9.1. OnsNet Nuenen mag deze voorwaarden ten alle tijde aanpassen of aanvullen. OnsNet Nuenen zal
wijzigingen ten minste 30 dagen voor beoogde inwerkingtreding via een pop-up in de Applicatie
aan u bekendmaken, zodat u daar kennis van kunt nemen en kunt aangeven of u de voorgestelde
wijziging wenst te accepteren. Indien u de wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt
u ervoor kiezen de Applicatie niet (meer) te gebruiken. Gebruik van de Applicatie na de datum
van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
9.2. Beide partijen zullen hun volledige medewerking verlenen bij wijzigingen of aanvullingen van deze
voorwaarden die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of veranderende wetgeving, of wijzigingen of
aanvullingen van ondergeschikt belang. Dergelijke wijzigingen of aanvullen mogen door OnsNet
Nuenen worden doorgevoerd, zonder dat u de de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te
zeggen.
Artikel 10. Overige bepalingen
10.1. Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Applicatie is Nederlands recht van
toepassing, tenzij toepasselijk dwingend recht anders bepaalt.
10.2. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de
gehele Overeenkomst aan. OnsNet Nuenen zal in dit geval ter vervanging (een) nieuwe
bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
10.3. OnsNet Nuenen is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst
over te dragen aan een derde partij die de bedrijfsactiviteiten met inbegrip van alle rechten en
plichten van OnsNet Nuenen overneemt.
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