GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna “Gebruiksvoorwaarden”
genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden.

De Website www.teamadventure.be heeft tot doel u informatie te verstrekken over de door
Teamadventure georganiseerde activiteiten en u de mogelijkheid te bieden om na aanmaak van een
Account in te schrijven voor één of meerdere van deze activiteiten.
De Website is eigendom van de vzw Teamadventure, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze,
Houtkantlaan 98 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer
0480.096.253 (Contact: info@teamadventure.be). De nv Combell met maatschappelijke zetel te 9042
Gent, Skaldenstraat 121, en ingeschreven in de Kruipuntbank der Ondernemingen onder het nummer
0541.977.701, staat in voor de hosting van www.teamadventure.be.
Het doet Teamadventure een plezier u te mogen verwelkomen op haar Website. Uw toegang tot de
Website en tot de door Teamadventure verstrekte diensten is onderworpen aan onderstaande
Gebruiksvoorwaarden.
Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1.

Voorwerp – De Gebruiksvoorwaarden bevatten de bepalingen en de voorwaarden die van
toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten zoals aangeboden op de Website.

1.2.

Aanvaarding – Door op het publieke en/of ledengedeelte van de Website te surfen, inclusief
de via de Website ter beschikking gestelde inhoud (zoals - maar geenszins beperkt tot - de via
de Website aangeboden hyperlinks), erkent u de Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen, ze
te begrijpen en uitdrukkelijk te aanvaarden.
Indien u meent deze Gebruiksvoorwaarden niet te kunnen of willen naleven, verzoekt
Teamadventure u niet op de Website te surfen of gebruik te maken van de door haar via de
Website aangeboden diensten.

1.3.

Wijziging – Teamadventure houdt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden zonder
voorafgaande (individuele) verwittiging te wijzigen. U wordt daarom geacht, en u aanvaardt,
regelmatig nazicht te doen van deze voorwaarden van zodra u gebruik maakt van de Website.

Artikel 2 – Uw gebruik
2.1.

2.2.

Doel en toezicht – De Website heeft tot doel u informatie te verlenen over de activiteiten van
Teamadventure en u de mogelijkheid te bieden om na aanmaak van een Account in te
schrijven voor één of meerdere van deze activiteiten.
Teamadventure houdt zich het recht voor om uw gebruik van de Website en/of uw Account te
controleren op strijdigheden met, of inbreuken op de Gebruiksvoorwaarden.
Niet-toegestaan gebruik – Het is eenieder die op de Website surft (hierna de “Gebruiker”
genoemd) verboden om een Account aan te maken en/of te gebruiken voor andere doeleinden
dan de inschrijving van Deelnemers voor de activiteiten van Teamadventure.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om zijn/haar Account aan te wenden voor het verrichten
van onrechtmatige handelingen of het plegen van strafbare feiten. Zo is het de Gebruiker
onder meer verboden om (dit is slechts een lijst met enkele – dus niet àlle - voorbeelden die
Teamadventure beschouwt als een niet toegestaan gebruik):
a)

zich voor te doen als een andere, al dan niet bestaande, persoon of een valse identiteit aan te
nemen;
b) meerdere Accounts of Profielen aan te maken;
c) op zijn of haar Account of op de Website in het algemeen, foto’s of afbeeldingen, tekst of andere
inhoud te plaatsen die
 geen betrekking heeft op zichzelf;
 erotisch of seksueel getint zijn, dan wel beledigend, discriminerend of kwetsend zijn van
aard;
 inbreukmakend is/zijn ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten van
Teamadventure of een derde;
d) De Website te gebruiken:
 voor commerciële doeleinden, met name voor – maar geenszins beperkt tot – het
adverteren, verhuren en/of verkopen van goederen of diensten;
 voor het verspreiden van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal of materiaal
dat op enigerlei wijze ongepast is;
 om in te breken in een computer of de systemen van Teamadventure of een derde (hierna
“hacken” genaamd), dan wel om inbreuk te plegen op het recht op privacy van een derde;
 op een wijze waardoor de Website wordt beschadigd, onderbroken, stopgezet of minder
efficiënt wordt gemaakt;
 om informatie te verspreiden die, op grond van onder meer contractuele relaties of de
wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, als vertrouwelijk
of persoonlijk moet worden beschouwd
e)
f)

2.3.

Zich toegang te verschaffen tot de door Teamadventure opgeslagen persoonsgegevens of het
Account van andere Gebruikers.
Enige handeling te verrichten die tot doel of gevolg heeft dat de Website niet meer naar behoren
functioneert dan wel op enigerlei wijze het gebruiksgenot van Gebruikers te beperken, te
verstoren of te verhinderen.

Sanctie – Teamadventure houdt zich het recht voor om, na vaststelling van een inbreuk op
de Gebruiksvoorwaarden, een inbreuk makende Account zonder voorafgaande waarschuwing
of ingebrekestelling, en zonder enige rechterlijke tussenkomst te blokkeren of te verwijderen.
Indien de aangeklaagde handeling een misdrijf uitmaakt, zal Teamadventure dit onverwijld
meedelen aan de bevoegde diensten. Ieder niet-toegestaan gebruik kan per e-mail gemeld
worden aan info@teamadventure.be.

Artikel 3 – Privacy
De hierna genoemde privacyregels gelden onverminderd artikel 8 algemene voorwaarden betreffende de
inschrijving voor Sportkampen van Teamadventure.

3.1.

Cookies – De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden

opgeslagen op uw computer van zodra u op de Website surft. Het gebruik van cookies laat
Teamadventure toe om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Website. Zo kan uw
gebruik van de Website worden geanalyseerd om uw gebruikservaring te verbeteren en u
gerichter te informeren.
Indien u niet wenst dat de Website cookies opslaat op uw computer, kan u uw internetbrowser
zo instellen dat dit niet wordt toegestaan. In dat geval bestaat echter wel de mogelijkheid dat
de website niet langer functioneert als voorheen of dat u niet meer van de door
Teamadventure aangeboden diensten gebruik kan maken.
Teamadventure is niet verantwoordelijk voor, en maakt geenszins gebruik van de cookies van
derden die via de Website op uw computer worden achtergelaten. Desgevallend is het
privacybeleid van deze derde partij van toepassing en draagt deze partij de
verantwoordelijkheid en is deze aansprakelijk voor de door hem achtergelaten cookies.
3.2.

IP-adres – Bij uw bezoek aan de Website registreert Teamadventure uw IP-adres.
Teamadventure houdt zich het recht voor om, ingeval van misbruik, inbreuk op de
Gebruiksvoorwaarden of wanneer zij daartoe op regelmatige wijze wordt verzocht door de
bevoegde gerechtelijke en/of politionele diensten, aan de hand van uw IP-adres uw
computeraansluiting te identificeren.

Artikel 4 – Intellectuele Eigendomsrechten
4.1.

Algemeen – De Website is sinds 27 augustus 2003 door Teamadventure vzw geregistreerd
bij “Domain Name Registration Services België” (afgekort: “DNS België”), met
maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Ubicenter, Philipssite 5, bus 13.
Teamadventure is een beschermde handelsnaam.

4.2.

Vormgeving en inhoud Website – Teamadventure is houder van de intellectuele
eigendomsrechten (daarin begrepen, maar geenszins beperkt tot, de auteursrechten, de
merkenrechten, de tekeningen en modellenrechten) op de vormgeving en de inhoud van de
Website (daarin begrepen, maar geenszins beperkt tot, de teksten, afbeeldingen, logo’s,
HTML-code, metatags en pictogrammen), met uitzondering van de inhoud op de Website
geplaatst door de Gebruikers.
Het is de Gebruiker van de Website verboden om de intellectueelrechtelijk beschermde inhoud
van de Website te reproduceren, te bewerken, te verspreiden of op een commerciële wijze
aan te wenden. De Gebruiker kan de intellectueel rechtelijk beschermde inhoud van de
Website slechts aanwenden voor een privaat en niet-commercieel gebruik.
De mogelijkheid om (een deel van) vormgeving of de inhoud van de Website te downloaden,
verschaft de Gebruiker niet de toestemming tot een gebruik anders dan een privaat en nietcommercieel gebruik.
Het aanwenden door een Gebruiker van de intellectueel rechtelijk beschermde vormgeving en
inhoud van de Website, anders dan voor het louter privaat en niet-commercieel gebruik, is
slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Teamadventure.
Teamadventure houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om een aanvraag tot een niettoegestaan gebruik van de intellectueel rechtelijk beschermde vormgeving en inhoud van de

Website te weigeren, zonder daartoe een reden te moeten opgeven.
4.3.

Inhoud gepost door Gebruikers – De Gebruiker dient er zich van te vergewissen dat de door
hem/haar op de Website geplaatste inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele
eigendomsrechten van een derde.
De Gebruiker zal Teamadventure zowel in als buiten rechte vrijwaren voor de schade en kosten
die voortvloeien uit de aanspraak van een derde betreffende de door de Gebruiker op de
Website geplaatste inhoud waarvan die derde meent, of waarvan is aangetoond dat deze
inhoud een inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van deze derde.
De Gebruiker geeft Teamadventure de uitdrukkelijke toestemming om de afbeeldingen die hij
of zij uploadt op zijn/haar Account, te gebruiken op de Website en dit zowel binnen als buiten
de specifieke context van de Account, onder meer overeenkomstig artikel 9 van de Algemene
Voorwaarden.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
Teamadventure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van uw aanmeldingsgegevens.
5.1.

Onderhoud – Teamadventure streeft ernaar de Website regelmatig te onderhouden en te
beschermen tegen computervirussen, onderbrekingen, fouten in het netwerk of enigerlei
storing.
Ondanks deze voorzorgsmaatregelen, kan Teamadventure niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van een bezoek aan de Website,
van aanvallen door computervirussen via of op de Website, of nog van storingen,
onderbrekingen of fouten in het netwerk.

5.2.

Inhoud - Teamadventure garandeert niet dat de door Teamadventure op de Website
aangeboden inhoud op ieder ogenblik volledig en juist is.
Teamadventure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de door Gebruikers op de Website
geplaatste inhoud. De Gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de door hem of haar
op de Website geplaatste inhoud en is aansprakelijk voor iedere schade die daaruit voortvloeit.
In het bijzonder wordt elk gebruik van de Website na aanmelding op een Account geacht te
zijn gedaan in naam en voor rekening van desbetreffende Gebruiker.
Teamadventure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de op de Website
– al dan niet door Gebruikers – aangeboden informatie en enigerlei daaruit voortvloeiende
schade.
Teamadventure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van, of enigerlei schade
voortvloeiend uit de correspondentie en de gebeurlijke (commerciële) akkoorden tussen twee
(2) of meerdere Leden of Gebruikers.
Behoudens onvoorziene omstandigheden die onmiddellijke onderhoudswerkzaamheden aan
de Website noodzaken, streeft Teamadventure ernaar om een onderbreking van de Website
wegens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden vooraf via de Website aan te kondigen.

Teamadventure houdt zich echter het recht voor om op ieder ogenblik en zonder
voorafgaande kennisgeving de opbouw en inhoud van de Website te wijzigen.
5.3.

Hyperlinks – Teamadventure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de werking en de
inhoud van hyperlinks geplaatst op de Website, alsook voor de verwerking van
persoonsgegevens via deze hyperlinks.
De verwijzing door Teamadventure naar een hyperlink, wijst niet noodzakelijk op een
samenwerking tussen Teamadventure en de houder of eigenaar van deze link.

Artikel 6 – Klachten
6.1.

Indien u een klacht heeft over Teamadventure, de Website of een Gebruiker, indien u een
inbreuk vaststelt op de Gebruiksvoorwaarden of indien u een gebruik heeft opgemerkt dat op
enigerlei wijze schadelijk kan zijn voor uzelf, Teamadventure, de Website of een andere
Gebruiker, gelieve u dan te wenden tot: info@teamadventure.be

6.2.

Teamadventure verbindt zich ertoe om uw klacht met spoed na te lezen, doch oordeelt
soeverein over de gegrondheid ervan. Teamadventure heeft dan ook geenszins de verplichting
om uw klacht verder te behandelen, noch om u op de hoogte te houden van de aan uw klacht
gegeven gevolg.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
11.1.

Toepasselijk recht – De Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Website zijn
onderworpen aan het Belgisch recht. De Gebruiker erkent dat de server van de Website zich
op het Belgisch grondgebied bevindt.

11.2.

Bevoegde rechtbank – De Rechtbanken te Gent met afdelingen te Gent zijn exclusief bevoegd
om kennis te nemen van ieder geschil gerezen tussen Teamadventure en een Gebruiker van
de Website.

