1 Definities
De Grote Prijs van Nederland (wij, ons): de Stichting "De Grote Prijs van Nederland”, gevestigd
in Amsterdam aan de Weteringschans 6 -8, kvk 11039449, telefoonnummer 020-6251016,
emailadres: info@groteprijsvan.nl.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Website: de website: https://www.groteprijsvan.nl en alle daaraan gekoppelde diensten.
2. Welke voorwaarden gelden voor het gebruik van de Website?
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website. Door gebruik te
maken van de Website aanvaard je de Voorwaarden. Het kan zijn dat er persoonsgegevens
worden verwerkt wanneer je de Website gebruikt. Hoe wij omgaan met deze verwerking van
persoonsgegevens

hebben

wij

uiteengezet

in

onze

Privacy

Verklaring

(https://.groteprijsvan.nl/privacy). Deze Privacy Verklaring maakt integraal onderdeel uit van
deze Voorwaarden.
3. Welke regels gelden er ten aanzien van content op de Website?
Op de Website wordt in het proces van ‘aanmelden voor deelname aan de competitie’ aan
gebruikers gevraagd allerlei content te plaatsen, zoals teksten, (artiesten)namen,
(audio)visuele opnamen, links, foto’s etc. (dit alles hierna: Content). Voordat je Content
plaatst op de Website dien je steeds goed na gaan of op de Content geen intellectuele
eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten (denk aan auteursrechten,
naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, recht op privacy etc.). Het is namelijk alleen
toegestaan om Content waarop rechten van anderen rusten op de Website te plaatsen als
je over een officiële (aantoonbare) licentie of officiële specifieke toestemming van de
rechtmatige eigenaar beschikt, of op een andere wijze juridisch gerechtigd bent om de
Content op de Website te plaatsen. Door het plaatsen van Content op de Website verklaar
je en garandeer je dat je de toestemmingen, licenties, rechten en instemmingen hebt
verkregen die nodig zijn voor het gebruik van die Content op Website. Je begrijpt en gaat
ermee akkoord dat alleen jij verantwoordelijk bent voor de door jouw geplaatste Content en
voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan. Op geen manier onderschrijven
wij Content en/of de inhoud daarvan.

4. Hoe zit het met de (auteurs)rechten op mijn Content?
Je behoudt alle rechten op de Content die je op de Website plaatst. Wel is het zo dat je ons
bepaalde rechten verleent. De rechten die je verleent, zijn alleen bedoeld voor het beperkte
doel om de diensten van de Website uit te (doen) voeren of te (doen) verbeteren en om de
artiest, de Website of de Grote Prijs van Nederland te promoten. De rechten die je ons
verleent zijn natuurlijk niet exclusief. Je blijft in staat ook aan anderen deze rechten te
verlenen. Als je Content op jouw verzoek wordt opgeheven wordt jouw Content van de
Website verwijderd en vervalt de licentie voor die Content.
5. Wat mag er niet?
In de Huisregels zijn regels opgenomen die gelden voor het gebruik van de Website. Met
deze regels willen we de Website open en toegankelijk houden voor iedereen. Het is niet
toegestaan om de Website te gebruiken in strijd met deze regels. Het is ook niet toegestaan
om de website te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op rechten van derden,
bijvoorbeeld op de rechten van muzikanten, componisten of andere (auteurs- of naburig)
rechthebbenden etc. Ook inbreuk maken op iemands privacy, bijvoorbeeld het zonder
toestemming persoonsgegevens plaatsen, is niet toegestaan. Tenslotte is het niet
toegestaan om het gebruik of de werking van de Website te (proberen te) onderbreken of
anderszins te hacken of eventuele beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Bij gebruik van de
Website in strijd met deze Voorwaarden kunnen wij kiezen daar tegen op te treden op een
manier die wij toepasselijk achten. Wij hebben altijd het recht om zonder nadere
aankondiging de toegang tot de Website (voorgoed) te blokkeren en informatie, bestanden
en/of links te verwijderen.
6. Waar kan ik terecht met vragen of klachten?
Als je een vraag hebt of een klacht, dan kun je dit aangeven via info@groteprijsvan.nl. Als je
van mening bent dat Content op de Website is geplaatst zonder toestemming van de
rechthebbenden en dit gebruik is niet toegestaan op grond van één van de uitzonderingen
op bijvoorbeeld het auteursrecht of naburige rechten, dan kunt u een melding daarvan
doen via bovenstaand mailadres. Dergelijke meldingen kunnen alleen in behandeling
genomen worden als de melding wordt gedaan door de rechtmatige eigenaar of een
terzake bevoegde vertegenwoordiger. Op de Website kunnen links naar andere websites
zijn opgenomen die niet in eigendom aan ons toebehoren of buiten onze zeggenschap
vallen. Wij zijn nimmer verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de handelswijze van
andere websites of bronnen. Een link op onze website naar een bestaande andere website
of bron betekent nimmer dat wij de gedragingen, de inhoud of het beleid van deze website
of bron onderschrijven.

7. Hoe zit het met aansprakelijkheid?
De Website wordt aangeboden “as is”. We kunnen niet instaan voor de beschikbaarheid van
de Website of de Content, voor het foutenvrij zijn van de Website of voor de juistheid van de
informatie op de Website. Buiten dwingend wettelijke bepalingen aanvaarden wij dan ook
geen aansprakelijkheid. Meer in het bijzonder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor
Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen. Ook aanvaarden wij
geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van je keuze om Content te plaatsen op de
Website, noch voor de gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van Content en/of je
account. Los daarvan geldt dat we niet aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade,
waaronder (direct of indirect geleden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke
reputatie, of gegevensverlies etc.
8. Algemene juridische bepalingen
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden om wat voor reden dan ook nietig of
niet afdwingbaar zou worden verklaard, dan heeft dat geen invloed op de rest van de
Voorwaarden. Alle andere bepalingen blijven dan gewoon bestaan. Van tijd tot tijd kunnen
wij, naar eigen inzicht, besluiten wijzigingen aan te brengen in de Website of onze diensten,
en deze algemene voorwaarden aanpassen. Als wij wijzigingen aanbrengen die van
wezenlijk belang zijn voor jou, zullen we je hierover informeren op de Website. Door na
deze wijzigingen gebruik te blijven maken van de Website aanvaard je deze wijzigingen en
de gewijzigde Voorwaarden. Op de Voorwaarden en alle diensten op onze Website is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen die voortvloeien uit of verband
houden met deze Voorwaarden of het gebruik van de Website zullen deze in eerste
instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
9. Huisregels
Je gaat er mee akkoord de site en de onderliggende techniek niet te misbruiken en alleen te
gebruiken waar hij voor bedoeld is. Het is niet toegestaan om de site te gebruiken voor het
aannemen van een valse identiteit, het doen van onrechtmatige uitlatingen, daaronder
begrepen racistische, discriminerende, pornografische en obscene uitlatingen, het
aanbieden van inbreuk makende links en/of links naar illegale en/of inbreuk makende
materialen en je plaatst niet zonder toestemming persoonlijke gegevens van anderen zoals
telefoonnummers, (email-) adressen op de site. Handelen in strijd met deze regels kan per
direct en (soms zonder waarschuwing) leiden tot het verwijderen van je content en/of het
opzeggen en verwijderen van je profielpagina door de Grote Prijs.
Amsterdam, 6 september 2017.

