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Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Linksome. Wanneer je Linksome
gebruikt of een Linksome-account aanmaakt, ga je als gebruiker akkoord met deze voorwaarden.
Bij gebruikmaking van Linksome of het aanmaken van een account komt er een overeenkomst
tussen jou als gebruiker en Linksome B.V. tot stand waarop deze gebruiksvoorwaarden van
toepassing zijn. De gebruiker stemt expliciet in met de toepassing van deze
gebruikersvoorwaarden.
De overeenkomst tussen Linksome en de gebruiker geeft geen rechten aan derden.
Het is niet toegestaan rechten of verplichtingen van de gebruiker ontstaan op grond van deze
overeenkomst over te dragen zonder toestemming van Linksome.
De rechten en verplichtingen van Linksome kunnen worden overgedragen. Dit kan bijvoorbeeld
gebeuren als ons eigendom verandert (zoals bij een fusie, overname of verkoop van activa) of bij
wet.
De Linksome-service
We gaan ermee akkoord om je de Linksome-service te verstrekken. De Service omvat alle
producten, functies, apps, services, technologieën en software van Linksome. De Service bestaat
uit de volgende aspecten (de 'Service'):
-

-

het plaatsen, linken, opslaan, delen en anderszins beschikbaar stellen van bepaalde
informatie, tekst, afbeeldingen, video’s of ander materiaal (hierna te noemen inhoud of
content). Linksome maakt daarbij een onderscheid tussen een betaalde account en een
gratis account.
Activatie van een betaalde account verloopt via Linksome middels een SEPA Incasso en
creditcard. Dit wordt gefaciliteerd via Mollie (https://www.mollie.com/nl). De verificatie
gaat via iDeal (dus je betaalt 0,01 cent om het mandaat voor automatische incasso te
verifiëren).

Het gegevensbeleid
Voor het verstrekken van onze Service moet je informatie worden verzameld en gebruikt. In het
gegevensbeleid wordt uitgelegd hoe we informatie verzamelen, gebruiken en delen. Het bevat ook
uitleg over de manieren waarop je je informatie kunt beheren.
Verplichtingen voor de gebruiker van Linksome
-

De gebruiker van Linksome al dan niet via een account is tenminste 10 jaar oud en verklaart
in het geval van minderjarigheid van de gebruiker toestemming te hebben gekregen van
zijn of haar wettelijke vertegenwoordigers voor het gebruik van de service;

-

Het mag onder de toepasselijke wetgeving niet verboden zijn om enig aspect van onze
service te ontvangen of om deel te nemen aan betaling gerelateerde services;

-

De gebruiker en of zijn of haar account mag niet eerder van Linksome zijn verwijderd;

-

De gebruiker mag zich niet uitgeven voor iemand anders. De informatie bij registratie is
correct en actueel. De gebruiker verplicht zich om wijzigingen op eigen initiatief actief aan
te passen in zijn of haar account c.q. profiel;
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-

De gebruiker gebruikt de service niet voor onwettige, frauduleuze of ongeoorloofde
doeleinden;

-

De gebruiker onthoudt zich er van de beoogde werking van de service te belemmeren of
te verhinderen;

-

De gebruiker onthoudt zich er van om op ongeautoriseerde manieren (automatisch)
accounts te maken of informatie te verzamelen of hier toegang toe te krijgen;

-

De gebruiker mag niet proberen of enig aspect van het account (inclusief de
gebruikersnaam) te kopen, verkopen of over te dragen of om inloggegevens van andere
gebruikers te vragen, verzamelen of te gebruiken;

-

De gebruiker mag geen privé- of vertrouwelijke informatie plaatsen of iets doen waardoor
de rechten van iemand anders, in inbegrip van de intellectuele eigendom, worden
geschonden;

Toestemming van de gebruiker aan Linksome
Als onderdeel van de overeenkomst geeft de gebruiker toestemming die nodig is om de service te
kunnen leveren.
-

-

-

-

-

De gebruiker verleent het recht en de licentie aan Linksome om de inhoud op en via de
service te gebruiken, te wijzigen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te
reproduceren en te verspreiden. De gebruiker gaat er mee akkoord dat deze licentie het
recht voor Linksome omvat om de inhoud van de gebruiker beschikbaar te stellen aan
andere gebruikers van de service, die de inhoud ook onder deze voorwaarden mogen
gebruiken. De gebruiker behoudt alle rechten op de inhoud die wordt geplaatst of
weergegeven op of via de service en de gebruiker is verantwoordelijk voor het beschermen
van zijn of haar rechten;
De gebruiker verklaart en garandeert dat: (i) de inhoud van de gebruiker is (de gebruiker is
er de eigenaar van) of de gebruiker het recht heeft om deze inhoud te gebruiken en
Linksome de rechten en licenties verleent zoals bepaald in deze voorwaarden, en
(ii) het plaatsen van de inhoud op of via de Service geen inbreuk maakt op de
privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten
van enige (rechts)persoon of instantie;
Verder garandeert de gebruiker dat: (i) de inhoud er niet voor zorgt dat de gebruiker of
Linksome enige wettelijke verplichting of regelgeving schendt; (ii) de inhoud niet of
redelijkerwijs niet kan worden beschouwd als obsceen, ongepast, lasterlijk, kleinerend,
onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, pornografisch, bedreigend, beledigend, vatbaar
voor aanzetten tot rassenhaat, discriminerend, godslasterlijk, in strijd met de goede zeden
en of in strijd met de ongeschreven regels van het maatschappelijk verkeer of in strijd met
de privacy; (iii) de inhoud geen ongevraagde, niet openbaar gemaakte of ongeoorloofde
reclame en/of oneerlijke handelspraktijk is; (iv) de inhoud geen softwarevirussen bevat of
andere computercode, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit
van computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken,
vernietigen of beperken; en (v): de inhoud Linksom of de service niet in diskrediet brengt;
De gebruiker stemt er mee in om alle gegevens te bewaren die nodig zijn om vast te stellen
dat de inhoud niet in strijd is met de vereisten van deze gebruikersvoorwaarden en om
dergelijke gegevens op ieder redelijk verzoek van Linksome beschikbaar te stellen;
Linksome is niet verplicht om regelmatig de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de
inhoud die in de Service is opgenomen te controleren. Linksome behoudt zich het recht voor
om de inhoud op elk moment te wijzigen of te verwijderen zonder verplicht te zijn de
gebruiker daarvan op voorhand in kennis te stellen;
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-

-

De gebruiker verleent toestemming aan Linksom om de gebruikersnaam, profielfoto en
informatie over de relaties c.q. volgers van de gebruiker en acties met de accounts,
advertenties en gesponsorde inhoud te gebruiken waaronder het inzetten van
voornoemde gegevens voor eigen marketingdoeleinden (website, sociale media, etc.),
inclusief het tonen van de logo’s van het account (bijvoorbeeld als referenties op de
website);
De gebruiker gaat er mee akkoord dat Linksome updates voor de service op het apparaat
van de gebruiker kan downloaden en installeren;

Aanvullende rechten die Linksome behoudt
-

-

-

-

Wanneer de gebruiker een gebruikersnaam kiest voor het account, kan Linksome deze
gebruikersnaam wijzigen als Linksome van mening is dat dit passend of noodzakelijk is
(bijvoorbeeld als deze inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van iemand anders of
een andere gebruiker imiteert);
Als de gebruiker inhoud op de Linksome service gebruikt waarop intellectueleeigendomsrechten van toepassing zijn die toebehoren aan Linksome en ter beschikking
worden gesteld in de Service (zoals afbeeldingen, ontwerpen, video's of geluiden die
Linksome verstrekt en die de gebruiker toevoegt aan inhoud die de gebruiker maakt of
deelt) behoudt Linksome de rechten op haar intellectuele-eigendomsrechten alsmede alle
eventuele nieuwe ontstane intellectuele-eigendomsrechten;
De gebruiker mag alleen gebruikmaken van de handelsmerken of vergelijkbare merken van
Linksome wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de richtlijnen voor merken
of na onze schriftelijke toestemming;
De gebruiker moet de expliciete schriftelijke toestemming van Linksome verkrijgen om een
broncode te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te
bewerken;

Inhoud verwijderen en account uitschakelen of beëindigen
Linksome kan inhoud of informatie verwijderen die de gebruiker op de Service deelt als Linksome
van mening is dat deze de onderhavige gebruiksvoorwaarden schendt, of als Linksome hiertoe
wettelijk verplicht is.
Linksome kan besluiten de Service onmiddellijk geheel of gedeeltelijk niet of niet meer aan de
gebruiker te leveren (waaronder door het account te beëindigen of uit te schakelen) als de
gebruiker: deze gebruiksvoorwaarden op ernstige wijze of herhaaldelijk schendt, als de gebruiker
herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen of wanneer
Linksome hiertoe wettelijk verplicht is.
Als een gebruiker van mening is dat het account per vergissing is beëindigd of als een gebruiker
zijn account wil uitschakelen of permanent wil verwijderen, raadpleeg dan het helpcentrum van
Linksome.
Inhoud die de gebruiker verwijdert, kan gedurende een beperkte periode in back-upkopieën blijven
staan en is nog steeds zichtbaar waar anderen deze hebben gedeeld. In het geval van het einde
van een betalende service vervallen alle designmogelijkheden permanent. De
gebruikersvoorwaarden blijven van toepassing, zelfs nadat het account is beëindigd of verwijderd.
Wie is verantwoordelijk als er iets gebeurt
Linksome gebruikt gepaste deskundigheid en zorg bij het verlenen van de Service aan de gebruiker
en bij het bieden van een veilige, beveiligde en foutvrije omgeving.
Linksome aanvaardt geen aansprakelijkheid voor activiteiten en acties van gebruiker(s).
Linksome kan niet garanderen dat de Service altijd zonder verstoring, vertraging of problemen
functioneert.
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Linksome aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor:
-

-

verlies dat niet is veroorzaakt door schending van deze Voorwaarden of anderszins door
handelingen zijdens Linksome;
verlies dat redelijkerwijs niet door de gebruiker en Linksome kan worden voorzien bij het
aangaan van deze gebruikersvoorwaarden;
aanstootgevende, ongeschikte, obscene, illegale of anderszins onwenselijke inhoud die
door gebruikers en /of derden wordt geplaatst en die een gebruiker tegenkomt in de
service; e
alle gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de controle van Linksome vallen.

Het bovenstaande sluit de aansprakelijkheid van Linksome niet uit of beperkt deze niet in geval
van overlijden, persoonlijk letsel of frauduleuze vertegenwoordiging als gevolg van nalatigheid aan
de zijde van Linksome.
Het vorenstaande is ook geen uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Linksome voor
andere zaken als dat wettelijk gezien niet is toegestaan.
Afhandeling geschillen
-

Als de gebruiker een consument is en in een lidstaat van de Europese Unie woont, zijn de
wetten van die lidstaat van toepassing op vorderingen, redenen voor een rechtsvordering
of geschillen die de gebruiker met Linksome heeft die voortvloeien uit of verband houden
met deze gebruikersvoorwaarden ('vordering'). Deze gebruiker kan deze vordering
aanhangig maken bij elke bevoegde rechtbank in die lidstaat die jurisdictie heeft over de
vordering.

-

In alle andere gevallen gaat de gebruiker ermee akkoord dat de vordering moet worden
behandeld in een bevoegde rechtbank in Nederland en dat het Nederland recht deze
Voorwaarden en alle vorderingen beheerst, ongeacht de collisieregels.

Ongevraagd materiaal
Linksome stelt feedback of andere suggesties altijd op prijs, maar kunnen deze gebruiken zonder
enige beperking of verplichting om de gebruiker daarvoor te compenseren. Linksome is ook niet
verplicht om ze vertrouwelijk te houden.
Deze Voorwaarden bijwerken
Linksome kan de service en beleidsregels wijzigen en het is mogelijk dat Linksome deze
Voorwaarden moet wijzigen zodat deze onze Service en beleidsregels correct weergeven. Tenzij
Linksome wettelijk anders verplicht is, informeren we de gebruiker (bijvoorbeeld via onze Service)
ten minste 30 dagen voordat we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden en geven we de
gebruiker de kans om de wijzigingen te na te kijken voordat ze van kracht worden. Als de gebruiker
vervolgens de Service blijft gebruiken, is deze gebonden aan de bijgewerkte Voorwaarden. Als de
gebruiker niet akkoord wil gaan met deze of enige bijgewerkte Voorwaarden, kan de gebruiker zijn
account hier verwijderen.
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