ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN

Lees aandachtig deze algemene voorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor de
toegang tot en het gebruik van onze diensten (incl. website) van Social Snowballs gekend
onder de handelsnaam SNOWDY VOF met maatschappelijke zetel te Hasselt, Lazarijstraat 156
0.05 en met ondernemingsnummer BE 0682469036 hierna genoemd: SNOWDY VOF
1. OPZET VAN DE DOOR SOCIAL SNOWBALLS AANGEBODEN DIENSTEN
Influencers kunnen profielen plaatsen op onze website. Dit gebeurt na registratie van uw
(persoons)gegevens, waaronder profielfoto en tegen betaling.
Vervolgens kunnen bedrijven deze profielen aankopen tegen een eenmalige betaling.
Reclamebureaus kunnen tevens per abonnementsformule toegang verkrijgen tot de
profielen van onze influencers.
2. TOEPASSELIJKHEID EN BINDENDE KRACHT
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van onze diensten. U geeft
expliciet aan - door middel van een “opt-in” - akkoord te gaan met de onderscheiden
elementen van onderhavige algemene voorwaarden.
3. GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN
U mag de inhoud op de Website slechts gebruiken voor zover dat strikt noodzakelijk is binnen
het kader van de door SNOWDY toegestane doeleinden. Ieder ander gebruik, openbaar
maken en/of verveelvoudigen van de op de Website aangeboden informatie en gegevens
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SNOWDY is verboden en is een inbreuk
op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
Volgende vormen van gebruik van de website zijn - onder andere - niet toegestaan:
-

Het gebruik voor doeleinden waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of
de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een
andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen.

-

U mag de databank van SNOWDY niet zelf gaan exploiteren.

-

U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SNOWDY
materiaal van de Website te "spiegelen" op een andere server. Het gebruik van de
inhoud op enige andere website of in een computernetwerkomgeving met welk
oogmerk dan ook, is verboden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
SNOWDY.

-

Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van de
Website te verkrijgen (”screen scraping”) is verboden.

-

De Website zo gebruiken dat deze wordt aangetast of beschadigd, bijvoorbeeld
door het uploaden van computervirussen of andere schadelijke bestanden of door
het omzeilen van de technische beschermingsmaatregelen.

U stemt ermee in om bij het registratieproces waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en
volledige informatie op te geven.
U verklaart dat u zich niet zult uitgeven voor een andere persoon of groep, of een verkeerde
voorstelling van zaken zult geven met betrekking tot uw identiteit of uw relatie tot een andere
persoon of groep, en geen gebruikersnaam van iemand anders zult gebruiken, noch diens
wachtwoord, noch andere accountgegevens, noch de naam van een andere persoon,
diens beeltenis of foto, noch misbruik zult maken van enige gelijkenis met een andere
persoon.
U verklaart bovendien dat u SNOWDY onmiddellijk op de hoogte zult brengen van
onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of
van welke andere vorm van inbreuk dan ook op de beveiliging, waarmee u wordt
geconfronteerd en die betrekking heeft op de Website.
We mogen uw account sluiten en de mogelijkheid gebruik te maken van de Website of het
delen ervan opschorten bij niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of
bijzondere voorwaarden die zijn gekoppeld aan een specifieke dienst. U gaat ermee
akkoord SNOWDY en haar aangestelden te verdedigen in, schadeloos te stellen voor en te
vrijwaren van vorderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en
administratieve kosten, die voortvloeien uit of in verband staan met het schenden van deze
Algemene Gebruiksvoorwaarden.
Wij behouden ons het recht voor om de toegang voor bezoekers die de huidige algemene
voorwaarden en de Privacy & Cookie Policy van de website niet naleven, eenzijdig,
onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.
4. HOEDANIGHEID GEBRUIKERS

De influencer en de bedrijven die registreren op onze website erkennen uitdrukkelijk op te
treden als onderneming in de zin van het Wetboek Economisch recht.
5 ONZE AANSPRAKELIJKHEID
5.1.

SNOWDY besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van onze

website en overige dienstverlening. De influencer staat echter in voor de correctheid van de
overgemaakte gegevens, de informatie kan te allen tijde verwijderd worden en wordt
aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Wij zijn
niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud die wij u verschaffen,
ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door
het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.
5.2.

SNOWDY treedt enkel op als tussenpersoon tussen de influencer en de bedrijven en

gaat hierbij geen resultaatsverbintenis aan. De rol van SNOWDY is beperkt tot het in contact
brengen van beide partijen. SNOWDY gaat geen verbintenis aan op het vlak van return van
de influencer of diens prestaties en de kwaliteit van haar of zijn handelingen.
5.3.

SNOWDY garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische

berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Verder aanvaardt SNOWDY geen
aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
5.4.

Wij stellen alles in werking om een toegang te verlenen tot onze website en overige

technologische diensten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken
van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke
onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen
ononderbroken

toegang

en

dienstverlening

garanderen.

In

geval

van

normaal

aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen we
alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal
aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet
en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen van ons.
5.5.

De websites waarnaar wij bij gelegenheid kunnen linken, worden niet door ons

beheerd, gehost of onderhouden. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud van
dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en
updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.
Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar
andere websites en aan de behoorlijke werking ervan. Wij kunnen echter niet garanderen
dat deze links altijd werken. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking
van deze links doen we al het mogelijke om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te

verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige
schadevergoeding of sanctie.
6. INTELLECTUELE EIGENDOM
Wij zijn de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de
intellectuele eigendomsrechten verbonden aan onze website en de aangeboden diensten.
U verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel
van elementen waaruit onze website en overige aangeboden diensten bestaat, of een deel
ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te
gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de
databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische
elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de layouts en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van
de website en van onze diensten.
Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en
vormgeving van deze website komt toe aan SOCIAL SNOWBALLS.
7. PERSOONSGEGEVENS & COOKIES
SNOWDY eerbiedigt je privacy en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om je
persoonlijke gegevens te beschermen. Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies
en de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen wij u naar onze Privacy & Cookie
policy.
8. DE (WAN-)BETALING
8.1

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere

verplicht te dragen taksen of belastingen.
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen onmiddellijk
en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
De gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan SNOWDY te melden.
8.2
In geval van wanbetaling heeft SNOWDY het recht om de vooraf kenbaar gemaakte
redelijke kosten in rekening te brengen.
U heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via kredietkaart;

•
•
•

via bankkaart;
via paypal
via Ideal

8.3
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover SNOWDY beschikt, is de
gebruiker ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van
rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het nietbetaalde bedrag. Bovendien is van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire
schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25
euro per factuur.
8.4
De gebruiker is in geen enkel geval, behoudens in geval van bedrog of grove
nalatigheid, gerechtigd op terugbetaling van enige betaling aan SNOWDY.
9. ALGEMENE BEPALINGEN
9.1. Als we deze algemene (gebruiks)voorwaarden wijzigen, is de nieuwe versie beschikbaar
op onze website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek
aan onze website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen
en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de website de datum
van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.
9.2. Deze algemene (gebruiks)voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd
in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel
geschil.
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn exclusief bevoegd om te
oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering
van deze algemene (gebruiks)voorwaarden.
9.3.

Door

onze

website

te

gebruiken,

aanvaardt

u

alle

bepalingen

van

deze

gebruiksvoorwaarden.
9.4. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze algemene
(gebruiks)voorwaarden of met betrekking tot de wijze waarop we uw gegevens verzamelen,
kan u contact opnemen met ons op het op het e-mail adres hello@socialsnowballs.com dan
wel een aangetekend schrijven sturen naar het Snowdy VOF, Lazarijstraat 156 0.05 3500
Hasselt.

