The Presentations Platform, Voorwaarden van Gebruik
(version tpp0815nl)
Welkom bij The Presentations Platform, hierna als 'TPP' aangeduid.
Artikel 1.

Uw relatie met The Presentations Platform

1.1

Uw gebruik van de producten, software diensten en websites van TPP
(hierna in dit document als geheel aangeduid als "Services", waarbij
uitgezonderd eventuele aan u verstrekte diensten die apart met u zijn
overeengekomen) is onderworpen aan de voorwaarden van een
rechtsgeldige overeenkomst tussen u en TPP. "TPP" staat voor "The
Presentations Platform", onderdeel van 3R Business Development,
geregistreerd onder nummer 37061930 bij de Kamer van Koophandel te
Alkmaar, Nederland. In dit document wordt beschreven hoe deze
overeenkomst is samengesteld, en worden verschillende Voorwaarden
binnen deze overeenkomst nader toegelicht.
Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.2

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal uw overeenkomst met TPP
tenminste betrekking hebben op de voorwaarden, genoemd in dit
document. Deze Voorwaarden worden hierna aangeduid als "Algemene
Voorwaarden".

1.3

Uw overeenkomst met TPP zal tevens betrekking hebben op de
voorwaarden betreffende eventuele rechtsgeldige kennisgevingen die op
onze Services van toepassing zijn, dit in aanvulling op de Algemene
Voorwaarden. Deze verdere voorwaarden worden hierna aangeduid als
"Aanvullende Voorwaarden". De Aanvullende Voorwaarden maken deel
uit van uw overeenkomst met ons als u de betreffende Services gebruikt.
Waar en wanneer de Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op
onze Services, zal zulks aan u kenbaar worden gesteld binnen, of door uw
gebruik van, de betreffende Service.

1.4

De Algemene Voorwaarden, tezamen met de Aanvullende Voorwaarden,
vormen een rechtsgeldige, bindende overeenkomst tussen u en TPP met
betrekking tot uw gebruik van de Services. Het is daarom van belang om
deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen.
Dit rechtsgeldig document dat betrekking heeft op het geheel van
Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden zal hierna worden
aangeduid als "Voorwaarden".
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1.5

Wanneer inzake een Service tegenstrijdigheid bestaat tussen wat
daaromtrent in de Aanvullende Voorwaarden wordt genoemd en wat in
de Algemene Voorwaarden wordt genoemd, zullen de Aanvullende
Voorwaarden in dat geval prevaleren.

Artikel 2.

Het accepteren van de Voorwaarden

2.1

Om gebruik te kunnen maken van de geboden Services dient u in eerste
instantie de Voorwaarden te aanvaarden. U mag geen gebruik maken van
de Services wanneer u de Voorwaarden niet aanvaardt.

2.2

Aanvaarding van de Voorwaarden geschiedt door:
(A) te klikken op de acceptatie van de Voorwaarden, daar waar TPP
deze mogelijkheid beschikbaar stelt in de user interface van de
betreffende Service; of
(B) door het daadwerkelijk gebruikmaken van de Services. In
dergelijke gevallen dient u te beseffen en te aanvaarden dat TPP
uw gebruik van de Services vanaf dat moment zal beschouwen en
behandelen als acceptatie van de Voorwaarden.

2.3

U mag geen gebruik maken van de Services en mag de Voorwaarden
daaromtrent niet accepteren wanneer (a) u qua leeftijd niet juridisch
bevoegd bent om een bindende overeenkomst met TPP aan te gaan, of
(b) het u als persoon verboden is om gebruik te maken van de Services
op basis van de wetgeving in Nederland of die van andere landen,
inclusief het land waarin u woont of van waaruit u de Services gebruikt.

2.4

Voordat u verder gaat is het raadzaam een print of kopie te maken van
deze Voorwaarden voor uw administratie.

Artikel 3.

Taal van de Voorwaarden

3.1

TPP heeft vertalingen van de Nederlandstalige versie van deze
Voorwaarden samengesteld. Wanneer u inwoner bent van Nederland of
overzeese rijksgebieden, dan gaat u ermee akkoord dat de Nederlandse
versie van deze Voorwaarden bepalend is voor uw relatie met TPP.

3.2

Wanneer tegenstrijdigheid bestaat tussen wat in de Nederlandse versie
van de Voorwaarden wordt genoemd en wat in een vertaling daarvan
wordt genoemd, zal, voor u als inwoner van Nederland of overzeese
rijksgebieden, de Nederlandse versie prevaleren.
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3.3

Wanneer u geen inwoner bent van Nederland of overzeese rijksgebieden,
dan gaat u ermee akkoord dat de Engelstalige versie van deze
Voorwaarden bepalend is voor uw relatie met TPP. Wanneer
tegenstrijdigheid bestaat tussen wat in de Nederlandstalige versie van de
Voorwaarden wordt genoemd en wat in de Engelstalige vertaling daarvan
wordt genoemd, zal de Nederlandse versie prevaleren.

Artikel 4.

Verstrekking van de Services door TPP

4.1

TPP werkt wereldwijd met partners en aangesloten rechtspersonen
(tezamen hierna als "Partners" aangeduid). Soms zullen deze organisaties
namens TPP de Services aan u verstrekken (zoals tekstverwerkings- of
presentatie-software). U erkent en gaat ermee akkoord dat Partners
gemachtigd zijn om de Services aan u te verstrekken.

4.2

TPP werkt voortdurend aan innovaties en verbeteringen teneinde u en
andere gebruikers optimaal te kunnen bedienen. U erkent en gaat ermee
akkoord dat de vorm en aard van de door TPP geboden Services van tijd
tot tijd kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

4.3

Als onderdeel van deze voortdurende innovatie erkent u en gaat u ermee
akkoord dat TPP de Services (of kenmerken daarvan) permanent of
tijdelijk kan stopzetten, dit geheel naar eigen inzicht van TPP, zonder
voorafgaande kennisgeving aan u of andere gebruikers. U mag ten alle
tijde gebruikmaking van de Services beëindigen, waartoe u niet TPP
specifiek daaromtrent hoeft te informeren.

4.4

U erkent en gaat ermee akkoord dat wanneer TPP uw account
onbruikbaar maakt, u belet kunt worden bij uw toegang tot de Services,
tot details betreffende uw account, of tot bestanden of andere content die
tot uw account behoren.

4.5

U erkent en gaat ermee akkoord dat TPP ten alle tijde een bovenbegrenzing kan instellen met betrekking tot het aantal up- of downloads
dat u middels de Services toestuurt of ontvangt, of met betrekking tot de
hoeveelheid opslagruimte in verband met de verstrekking van Services,
dit geheel naar eigen inzicht van TPP.

Artikel 5.
5.1

Uw gebruikmaking van Services

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde Services, kan van u worden
vereist persoonlijke informatie te verstrekken (waaronder identificatie-
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of contactdetails), dit als onderdeel van het registratieproces voor
Services, of als onderdeel van de voortzetting van uw gebruik daarvan.
U gaat ermee akkoord dat de informatie die u ten behoeve van uw
registratie verstrekt altijd nauwkeurig, correct en actueel is.
5.2

U gaat ermee akkoord dat u de Services uitsluitend zult gebruiken voor
doeleinden die zijn toegestaan volgens (a) de in dit document gestelde
condities, en volgens (b) de van toepassing zijnde wet- en regelgeving of
algemeen geaccepteerde rechtspraakpraktijken of -richtlijnen (inclusief
wetgeving betreffende het exporteren van data of software naar en
vanuit Nederland en andere landen).

5.3

U gaat ermee akkoord dat u geen Services benadert (of zal trachten te
benaderen) door andere middelen of kanalen dan middels TPP is
aangewezen, tenzij dit u uitdrukkelijk is toegestaan volgens een aparte
overeenkomst tussen u en TPP.

5.4

U gaat ermee akkoord dat u geen activiteiten zult ondernemen die
Services (of de servers en netwerken die aan die Services zijn
verbonden) kunnen verstoren of ontwrichten.

5.5

Tenzij u uitdrukkelijk is toegestaan volgens een aparte overeenkomst
tussen u en TPP, gaat u ermee akkoord dat u Services in geen geval zult
reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of
wederverkopen.

5.6

U gaat ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor -en dat
TPP geen verantwoordelijkheid draagt jegens u of jegens enig derde partij
voor- schending van uw verplichtingen voortvloeiend uit deze
Voorwaarden, en dat u volledig verantwoordelijk bent voor de gevolgen
(inclusief schade of verliezen die TPP hierdoor kan oplopen) van een
dergelijke schending.

Artikel 6.

Veiligheid inzake uw wachtwoord en account

6.1

U beseft en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het
zorgdragen van vertrouwelijkheid van het wachtwoord waarmee u
toegang verkrijgt tot uw account.

6.2

Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat u zelf volledig
verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die u onder uw account
onderneemt.
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6.3

Voorts gaat u ermee akkoord TPP onmiddellijk in te lichten wanneer u
ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of van uw account bemerkt.

Artikel 7.

Privacy beleid en uw persoonlijke informatie

7.1

U gaat akkoord met het gebruik van uw gegevens conform het Privacy
beleid van TPP zoals in de volgende sub-artikelen (7.2 tot en met 7.8)
wordt uiteengezet.

7.2

TPP vergaart informatie om betere diensten te kunnen verlenen aan de
gebruikers daarvan. Dit kan variëren van basale informatie, zoals welke
taal u hanteert tot meer complexe zaken, zoals welke software u het
meest bruikbaar vindt ten behoeve van professionele presentatie
doeleinden.

7.3

Vergaring van informatie vindt plaats op twee manieren:
(A) door informatie die u aan TPP verstrekt, zoals uw voor registratie
benodigde, persoonlijke informatie, en
(B) door informatie die TPP verkrijgt door uw gebruikmaking van
Services, zoals de Services die worden gebruikt of hoe deze
gebruikt worden. Deze informatie kan bestaan uit:
(1) apparaat-specifieke informatie (zoals type besturingssysteem en kenmerken van apparatuur of mobiel netwerk
informatie);
(2) optekening van informatie, zoals bijzonderheden omtrent uw
gebruik van Services, uw internet protocol adres, informatie
betreffende voorvallen met apparatuur, en cookies die
specifiek verbonden zijn aan uw TPP-account;
(3) informatie betreffende locatie;
(4) specifieke applicatie nummers die bepaalde Services kunnen
hanteren;
(5) informatie vanuit locale opslag, zoals bladeraar-opslag en
applicatie-cachegeheugen;
(6) cookies en andere, anonieme identifiers die TPP kan
gebruiken met betrekking tot uw interactie met Services die
TPP aanbiedt namens de partners van TPP, zoals
advertentiediensten of kenmerken van TPP die op andere
sites kunnen verschijnen.

7.4

TPP gebruikt de vanuit Services vergaarde informatie teneinde deze
Services te kunnen verstrekken, beschermen en te verbeteren, alsmede
nieuwe services te kunnen ontwikkelen, en om TPP en de gebruikers
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daarvan te kunnen beschermen. Verder wordt deze informatie gebruikt
om u maatwerk-inhoud te kunnen aanbieden, zoals voor u meer
relevante zoekresultaten en advertenties.
Wanneer u zich in verbinding stelt met TPP kan TPP deze communicatie
optekenen om uw eventuele vragen op te lossen. TPP kan daarbij uw
e-mail adres gebruiken om u te informeren omtrent zekere services,
zoals u op de hoogte stellen van aankomende veranderingen of
verbeteringen.
TPP kan vanuit cookies en andere technologieën vergaarde informatie
gebruiken om uw gebruik en de totale kwaliteit van Services te
verbeteren.
TPP kan persoonlijke informatie vanuit een zekere Service combineren
met die vanuit andere Services, bijvoorbeeld om het u makkelijker te
maken om zaken samen te delen met anderen die u kent.
7.5

TPP zal om uw toestemming vragen alvorens gebruik te maken van door
u verstrekte informatie voor andere doeleinden dan zoals in dit Privacy
beleid is uiteengezet.
Uiteraard mag u uw browser zodanig instellen dat alle cookies
geblokkeerd worden, inclusief de cookies die verband houden met
aangeboden Services. Echter, het is belangrijk om te beseffen dat dan
zekere Services mogelijk niet naar behoren kunnen functioneren.

7.6

TPP kan verzoeken afwijzen die van onredelijk herhaaldelijke aard zijn,
of die disproportionele technische inspanning vereisen (zoals bijvoorbeeld
het ontwikkelen van een nieuw systeem, of het grondig veranderen van
bestaande methoden en praktijken), of die de privacy van anderen
schade kan toebrengen, of die uiterst onpraktisch van aard zijn (zoals
bijvoorbeeld verzoeken omtrent informatie die zich bevindt op back-up
apparatuur).

7.7

Wat betreft de informatie die TPP met anderen deelt zal TPP geen
persoonlijke informatie delen met bedrijven, organisaties en personen
buiten TPP tenzij een van de volgende omstandigheden van toepassing
is:
(a) met uw toestemming: TPP zal informatie delen met bedrijven,
organisaties of personen buiten TPP wanneer u daarmee instemt.
TPP vereist opt-in instemming voor het delen van gevoelige
persoonlijke informatie;
(b) door toedoen van domein-beheerders: wanneer uw TPP-account
namens u wordt beheerd door een domein-beheerder, dan zal
deze, of zullen anderen die gebruikersondersteuning in uw
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organisatie verlenen, toegang verkrijgen tot informatie omtrent uw
TPP-account (inclusief e-mails, statistieken betreffende uw account,
en andere data).
TPP kan persoonlijke informatie aan Partners verstrekken, gebaseerd op
aanwijzingen van TPP en overeenkomstig dit Privacy beleid en andere van
toepassing zijnde maatregelen betreffende vertrouwelijkheid en
veiligheid.
Tevens zal TPP persoonlijke informatie delen met bedrijven, organisaties
of personen buiten TPP wanneer TPP in goed vertrouwen van overtuigd
is dat toegang tot, gebruik, instandhouding, of openbaarmaking van die
informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om:
(1) te voldoen aan enig van toepassing zijnde wetgeving,
regelgeving, juridische procedure of uit te voeren verzoek
van overheidswege;
(2) toepasselijke Voorwaarden uit te voeren, waaronder
onderzoek naar mogelijke overtredingen;
(3) problemen aangaande fraude, veiligheid of techniek te
kunnen opsporen, voorkomen of anderszins aan te pakken;
(4) bescherming te kunnen bieden aan de rechten,
eigendommen of veiligheid van TPP, de gebruikers daarvan
of het publiek, zoals wettelijk wordt vereist of toegestaan.
TPP kan samengevoegde, niet-persoonlijk aan te wijzen,
informatie publiekelijk en met Partners (zoals uitgevers,
adverteerders of relevante sites) delen (bijvoorbeeld omtrent
het algemeen gebruik van Services).
7.8

Wanneer TPP betrokken raakt bij een fusie, overname of verkoop van
eigendommen zal TPP zich blijvend inzetten om de vertrouwelijkheid van
persoonlijke informatie te beschermen, en zal TPP betrokken gebruikers
hieromtrent informeren alvorens persoonlijke informatie wordt
overgedragen of aan een ander Privacy beleid wordt onderworpen.

Artikel 8.
8.1

Content vanuit Services

U beseft dat alle informatie (zoals databestanden, geschreven tekst,
computer software, muziek, audiobestanden of andere geluidsfragmenten, fotomateriaal, video's of andere afbeeldingen) waartoe u
toegang heeft als deel van, of door uw gebruik van, de Services, onder
de verantwoordelijkheid berusten van de persoon van wie deze informatie
afkomstig is. Al dit soort informatie zal hierna worden aangeduid als
"Content".
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8.2

U beseft dat Content die u wordt getoond als onderdeel van de Services,
inclusief maar niet beperkt tot advertenties en gesponsorde content in de
Services, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die
behoren tot de sponsoren of adverteerders (of personen of bedrijven
namens deze sponsoren of adverteerders) die de betreffende Content aan
TPP verstrekken. U bent niet gerechtigd om van deze Content afgeleide
werken (geheel of gedeeltelijk) te veranderen, verhuren, leasen, uitlenen,
verkopen of te distribueren, tenzij u uitdrukkelijk daartoe toestemming
is verleend door TPP of de eigenaren van die Content middels een aparte
overeenkomst.

8.3

TPP behoudt het recht (maar zal zich niet verplichten) om Content vanuit
Services deels of geheel voor te beschouwen, te herzien, filteren,
veranderen of te verwijderen.

8.4

U beseft dat door gebruikmaking van aangeboden Services u blootgesteld
kunt worden aan Content die u mogelijk onbehoorlijk, onfatsoenlijk of
aanstootgevend kunt vinden, en dat u in dat opzicht deze Services voor
eigen risico gebruikt.

8.5

U gaat ermee akkoord dat u geheel verantwoordelijk bent voor -en dat
TPP geen verantwoordelijkheid draagt jegens u of jegens enig derde partij
voor- Content die u zelf maakt, verstuurt of toont door gebruikmaking
van de Services, alsmede voor de daaruit voortkomende gevolgen van uw
handelingen (inclusief schade of verliezen die TPP hierdoor kan oplopen).

Artikel 9.
Eigendomsrechten
9.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat TPP (of licentiegevers van TPP) alle
rechten, aanspraken en belangen in en met betrekking tot de Services
bezitten, inclusief daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten
(ongeacht of die rechten wel of niet zijn geregistreerd, of waar in de
wereld deze rechten zijn vastgesteld). Voorts erkent u dat de Services
informatie kunnen bevatten die door TPP als vertrouwelijk kan worden
aangewezen en dat u dergelijke informatie niet zult openbaar maken
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TPP.
9.2

Tenzij TPP schriftelijk anders met u is overeengekomen, heeft u niet het
recht om gebruik te maken van handelsnamen, handelsmerken, logo's,
domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken van TPP of
van aangeboden Services.

9.3

Met inachtneming van de bepalingen in artikel 11 hieronder, erkent TPP
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en gaat ermee akkoord dat TPP volgens deze Voorwaarden geen rechten,
aanspraken en belangen bezit van u (of uw licentiegevers) betreffende
Content die u op of middels de Services indient, verzendt, verstuurt of
toont, inclusief daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten
(ongeacht of die rechten wel of niet zijn geregistreerd, of waar in de
wereld deze rechten zijn vastgesteld). Tenzij u met TPP schriftelijk anders
bent overeengekomen, gaat u ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk
bent voor bescherming en uitvoering van die rechten, en dat TPP geen
verplichting heeft om dit namens u te doen.
9.4

U gaat ermee akkoord dat u geen vermeldingen betreffende
eigendomsrechten (waaronder copyright- en handelsmerktekens en
andere vermeldingen die gehecht zijn aan of onderdeel vormen van de
Services) zult verwijderen, verbergen of veranderen.

9.5

Tenzij u uitdrukkelijk schriftelijk door TPP is toegestaan, gaat u ermee
akkoord dat bij gebruikmaking van de Services u handelsmerken,
handelsnamen, logo's en andere onderscheidende merkkenmerken niet
zodanig zult gebruiken dat mogelijk of intentioneel verwarring kan
worden veroorzaakt omtrent de eigenaar of bevoegde gebruiker van
dergelijke merken, benamingen of logo's.

Artikel 10.

Software licenties vanuit TPP

10.1 TPP kan u persoonlijke, wereldwijde, royalty-vrije, niet-overdraagbare,
niet-exclusieve licenties verlenen met betrekking tot het gebruik van
zekere software (hierna als "Software" aangeduid) die u door TPP als
onderdeel van de Services wordt verstrekt. Deze licenties zijn uitsluitend
bedoeld om uw gebruik van door TPP aangeboden Services te
vergemakkelijken, zoals in deze Voorwaarden wordt toegestaan.
10.2 Het is u niet toegestaan (en u mag anderen niet toestaan) de broncodes
van Software, of onderdelen daarvan, te kopiëren, te veranderen, te
reverse-engineeren, of daarvan afgeleide werken te creëren, tenzij dit
uitdrukkelijk van rechtswege is toegestaan of vereist, of wanneer u dit
uitdrukkelijk door TPP schriftelijk is toegestaan.
10.3 Tenzij u uitdrukkelijk schriftelijk door TPP is toegestaan, mag u uw
rechten van gebruik van Software niet aan anderen overdragen, als
sub-licentie of als zekerheidsrecht doorgeven, of op enig andere wijze
delen van deze rechten aan anderen overdragen.
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Artikel 11.

Content licentie van uw zijde

11.1 U behoudt copyright en eventuele andere rechten die u bezit met
betrekking tot Content die u indient, verstuurt of toont op of middels de
Services. Door indiening, versturen of vertoning van de Content geeft u
TPP een voortdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royalty-vrije en
niet-exclusieve licentie om deze Content publiekelijk te presenteren of
publiekelijk te tonen en te distribueren. Deze licentie is uitsluitend
bedoeld om TPP in staat te stellen Services te tonen, distribueren en
promoten, en kan worden ingetrokken voor bepaalde Services zoals
wordt bepaald in de Additionele Voorwaarden van die Services.
11.2 U gaat ermee akkoord dat deze licentie aan TPP het recht geeft om de
Content beschikbaar te stellen aan andere bedrijven, organisaties of
personen met wie TPP relaties onderhoudt in verband met de
verstrekking van gezamenlijke services, en om de Content te gebruiken
in verband met de verstrekking van dergelijke services.
11.3 In het kader van de uitvoering van de vereiste technische stappen om de
Services aan onze gebruikers te kunnen verstrekken, erkent u en gaat u
ermee akkoord dat TPP (a) uw Content verstuurt of distribueert via
verschillende publieke netwerken en uiteenlopende media, en (b)
zodanige wijzigingen aan uw Content aanbrengt die nodig zijn om die
Content aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten
netwerken, apparatuur, services of media. U gaat ermee akkoord dat
deze licentie aan TPP het recht toekent om deze maatregelen te kunnen
nemen.
11.4 Hiermee bevestigt en verzekert u TPP dat u alle rechten en
bevoegdheden heeft die nodig zijn om bovenstaande licentie te verlenen.
Artikel 12.

Software updates

12.1 Software die aan u kan worden verstrekt als onderdeel van bepaalde
Services, kan van tijd tot tijd updates automatisch downloaden en
installeren. Deze updates zijn ontworpen om de Services te verbeteren,
uitbouwen of verder te ontwikkelen, en kunnen worden aangeboden als
bug fixes, verbeterde functies, nieuwe software modules en compleet
nieuwe versies. U gaat ermee akkoord dat u dergelijke updates ontvangt
(en dat u TPP toestaat deze aan u te leveren), als onderdeel van uw
gebruikmaking van de Services.
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Artikel 13.

Beëindiging van uw relatie met TPP

13.1 De Voorwaarden zullen van toepassing blijven tot de wederzijdse relatie
door u of door TPP is beëindigd, zoals hieronder wordt uiteengezet.
13.2 Wanneer u uw wettelijke overeenkomst met TPP wenst te beëindigen,
dan kunt u dit -wanneer dan ook- doen door (a) TPP hieromtrent per
mail te informeren alsmede door (b) het beëindigen van uw accounts van
al de door u in gebruik zijnde Services die TPP voor u beschikbaar heeft
gesteld. Uw schriftelijke kennisgeving dient te worden verzonden naar het
contactadres, zoals is opgenomen onder 'Contact' van de TPP-website.
13.3 TPP kan op ieder moment de wettelijke overeenkomst met u beëindigen,
en wel:
(A) wanneer u zich niet houdt aan de bepalingen in de Voorwaarden (of
u handelt op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat u niet de intentie
heeft, of niet in staat bent, zich aan de bepalingen in de
Voorwaarden te houden);
(B) wanneer TPP dit wettelijk verplicht is (bijv. wanneer de
verstrekking van Services aan u wettelijk verboden is of wordt);
(C) wanneer de partner met wie TPP u de Services heeft aangeboden,
de relatie met TPP beëindigt, of ophoudt u de Services aan te
bieden;
(D) wanneer TPP overstapt op het niet langer verstrekken van de
Services aan gebruikers in het land waarin u woont of waarin u
gebruikmaakt van de betreffende service;
(E) wanneer de verstrekking van de Services door TPP aan u, naar de
mening van TPP, niet langer commercieel verantwoord is.
13.4 Niets in dit Artikel zal van invloed zijn op de rechten van TPP betreffende
de verstrekking van de Services zoals in Artikel 4 van deze Voorwaarden
is aangeduid.
13.5 Wanneer deze overeenkomst wordt beëindigd, zullen alle wettelijke
rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden die u en TPP hebben
genoten, niet door deze stopzetting worden beïnvloed.
Artikel 14.

Uitsluiting van garanties

14.1 De Services worden in hun gegeven staat ('as is') verstrekt; zowel TPP
als de Partners of aangesloten licentiehouders geven geen enkele
garantie af met betrekking tot te leveren of geleverde Services.
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14.2 In het bijzonder geldt dat TPP, de Partners of aangesloten licentiehouders
u niet garanderen dat:
(A) uw gebruik van de Services aan uw vereisten zal voldoen;
(B) uw gebruik van de Services ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van
fouten zal zijn;
(C) de informatie die u door gebruikmaking van de Services verkrijgt,
accuraat of betrouwbaar zal zijn, en
(D) dat defecten in de werking of functionaliteit van aan u verstrekte
Software zal worden hersteld, dit als onderdeel van de Services.
14.3 Niets in deze Voorwaarden zal de wettelijke rechten beperken die u altijd
als consument geniet, en waarvan u niet contractueel kunt afzien of
waarvan u niet contractueel wijzigingen kunt goedkeuren.
Artikel 15.

Beperking van aansprakelijkheid

15.1 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van TPP uitsluiten of
beperken in gevallen van schade die niet wettelijk zijn uitgesloten of die
van rechtswege beperkt zijn.
15.2 Met inachtneming van wat hierboven in sub-artikel 15.1 is bepaald, zullen
TPP, de Partners of aangesloten licentiehouders geen aansprakelijkheid
jegens u aanvaarden, in geval van:
(A) enige indirecte schade of gevolgschade die door u is veroorzaakt.
Tot dergelijke schade worden winstdervingen gerekend (ongeacht
of deze direct of indirect zijn veroorzaakt), alsmede schade aan
goodwill of zakelijke reputatie, en/of schade betreffende gegevens,
informatie, e.d., die door u zijn geleden;
(B) enig verlies dat, of enige schade die, door u is veroorzaakt als
gevolg van:
(i)
enig vertrouwen dat u stelt in de volkomenheid,
nauwkeurigheid of bestaan van enige reclame, of als
resultaat van enige relatie of transactie tussen u en enige
adverteerder of sponsor wiens advertentie op de TPP-site of
door de Services wordt getoond;
(ii)
veranderingen die TPP aan de Services kan aanbrengen, dan
wel enige permanente of tijdelijke stopzetting van de
verstrekking van de Services (of onderdelen daarvan);
(iii) de verwijdering van, de beschadiging van, of het niet
bewaren van enige Content en andere communicatiedata die
worden onderhouden of verzonden door, of ten gevolge van
uw gebruikmaking van de Services;
TPP Voorwaarden van Gebruik / tpp0815nl

pagina 12 van 15

(iv)
(v)

uw tekortkoming om TPP nauwkeurige accountinformatie te
verstrekken;
uw tekortkoming om uw wachtwoord en details inzake uw
account op veilige en geheime wijze te bewaren.

15.3 De beperkingen van aansprakelijkheid van TPP jegens u, die hierboven
zijn opgenomen in sub-artikel 15.2, zullen hoe dan ook van toepassing
zijn, ongeacht of TPP is ingelicht omtrent, of zich bewust had moeten zijn
van, de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke schade.
Artikel 16.

Copyright- en merkenbeleid

16.1 Met het oog op het copyright- en merkenbeleid dat TPP voert, zal TPP
reageren op aanwijzingen betreffende vermeende copyright- en
merkeninbreuk, die indruisen tegen wat daaromtrent in nationale of
internationale wetgeving inzake intellectuele eigendommen is bepaald,
hetgeen kan leiden tot het afsluiten van accounts van personen die
dergelijke inbreuken plegen.
Artikel 17.

Reclame en advertenties

17.1 Sommige Services kunnen worden of zijn gefinancierd uit de opbrengsten
van reclame, en kunnen advertenties en promoties tonen. Deze
advertenties en promoties kunnen betrekking hebben op de inhoud van
informatie die door de Services wordt aangeboden.
17.2 De wijze of methode waarop, en de mate van adverteren door TPP
middels de aangeboden Services kunnen onderhevig aan veranderingen
zijn, zonder u daar vantevoren specifiek over te informeren.
17.3 In overweging nemende dat TPP u toegang tot en gebruikmaking van de
Services verleent, gaat u ermee akkoord dat TPP de in dit artikel
genoemde advertenties en promoties mag plaatsen.
Artikel 18.

Andere content

18.1 De Services kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites of andere
content of bronnen. TPP heeft in principe geen zeggenschap over
websites of bronnen die worden aangeboden door andere organisaties of
andere personen.
18.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat TPP niet verantwoordelijk is voor de
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beschikbaarheid van de in dit artikel genoemde, andere websites of
bronnen, en dat TPP geen advertenties, producten of andere materialen
onderschrijft, die middels de genoemde websites of bronnen beschikbaar
worden gesteld.
18.3 U erkent en gaat ermee akkoord dat TPP niet aansprakelijk is voor
verliezen of schades die door u kunnen worden opgelopen ten gevolge
van de beschikbaarheid van de genoemde websites of bronnen, of ten
gevolge van het vertrouwen dat u stelt in de volledigheid, de
nauwkeurigheid of het bestaan van advertenties, producten of andere
materialen, die middels de genoemde websites of bronnen beschikbaar
worden gesteld.
Artikel 19.

Veranderingen aan de Voorwaarden

19.1 TPP kan van tijd tot tijd veranderingen aanbrengen in de Algemene
Voorwaarden en/of in de Aanvullende Voorwaarden. Wanneer zulke
veranderingen worden aangebracht, zal TPP een nieuwe versie van de
Algemene Voorwaarden op de website van TPP beschikbaar stellen.
Eventuele nieuwe Aanvullende Voorwaarden worden u beschikbaar
gesteld vanuit of door de betreffende Service.
19.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat wanneer u gebruik maakt van de
Services na de datum waarop de Algemene Voorwaarden en/of de
Aanvullende Voorwaarden zijn gewijzigd, TPP uw gebruik zal beschouwen
als uw acceptatie van de gewijzigde Algemene Voorwaarden en/of
Aanvullende Voorwaarden.
Artikel 20.

Algemene juridische bepalingen

20.1 Wanneer u de Services gebruikt, zult u soms (als gevolg van, of door uw
gebruik daarvan) een dienst gebruiken, software downloaden of waren
aanschaffen die u door een andere organisatie of door een andere
persoon worden aangeboden. Uw gebruik van deze diensten, software of
waren kan onderhevig zijn aan aparte voorwaarden tussen u en de
betreffende organisatie of persoon. In dergelijke gevallen hebben de
Voorwaarden geen invloed op uw juridische relatie met deze organisaties
of personen.
20.2 De Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen u en
TPP, en zijn bepalend voor uw gebruik van de Services (met uitzondering
van diensten die TPP u verleent middels een aparte, schriftelijke
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overeenkomst), en vervangen eventuele eerdere overeenkomsten tussen
u en TPP met betrekking tot de Services.
20.3 U gaat ermee akkoord dat TPP u per e-mail, per gewone post of middels
berichtgeving vanuit de Services, kan informeren omtrent veranderingen
van de Voorwaarden.
20.4 U gaat ermee akkoord dat wanneer TPP zijn juridisch recht of
rechtsmiddel dat in de Voorwaarden is omsloten (of waartoe TPP van
rechtswege gerechtigd is toe te passen) niet uitoefent of ten uitvoer
brengt, dit niet zal worden beschouwd als formeel afzien van deze
rechten door TPP, en dat die rechten en rechtsmiddelen nog steeds tot de
beschikking van TPP zullen staan (zoals het recht om in de toekomst actie
te ondernemen).
20.5 Indien enig gerechtshof -dat beschikt over jurisdictie om over deze
kwestie te beslissen- bepaalt dat een bepaling in deze Voorwaarden
ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd,
zonder dat dit de overige Voorwaarden zal beïnvloeden. De resterende
bepalingen in de Voorwaarden blijven geldig en blijven van kracht.
20.6 U erkent en gaat ermee akkoord dat elke organisatie die onderdeel
uitmaakt van TPP, als derde partij wordt bevoordeeld met betrekking tot
de Voorwaarden, en dat dergelijke andere organisaties het recht hebben
om de Voorwaarden die op hen betrekking hebben, op directe wijze te
kunnen uitvoeren. Afgezien hiervan zal geen andere organisatie of
persoon worden bevoordeeld met betrekking tot de Voorwaarden.
20.7 De Voorwaarden, alsmede uw relatie met TPP onder deze Voorwaarden,
zullen worden nageleefd in overeenstemming met de Nederlandse
wetgeving. U en TPP gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de
exclusieve rechtspraak van de Nederlandse gerechtshoven teneinde
eventuele juridische geschillen voortvloeiend uit, of verband houden met,
de Voorwaarden te kunnen oplossen. Niettegenstaande deze bepaling,
gaan u en TPP ermee akkoord dat TPP het recht behoudt om gerechtelijke
procedures (of vergelijkbare rechtsmiddelen) in enig toepasselijk
rechtsgebied te ondernemen.
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