I Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Welkom bij BeerNDX!
Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 september 2019 van toepassing op ieder gebruik van
de website BeerNDX.com (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software
applicatie), op alle diensten die door BeerNDX worden aangeboden en op alle overeenkomsten die
BeerNDX aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.
2. Bescherming van uw privacy
In onze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw
privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt.
3. Minderjarigen
De diensten van BeerNDX zijn niet toegankelijk voor minderjarige gebruikers. Gebruikers dienen
mimimaal de leeftijd te hebben die benodigd is om alcohol te mogen aanschaffen.
4. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan
Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door BeerNDX.
Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de
servers van BeerNDX verzonden.
Indien daartoe aanleiding is kan BeerNDX binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de
betrokkenen doorgeven aan bevoegde instanties.
5. Wij geven geen garanties
Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen
wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot
de Website of delen daarvan kan worden verkregen.
Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
6. Beperking aansprakelijkheid BeerNDX
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker
lijdt door
(i) gebruik van de diensten van BeerNDX;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website;
7. Wijzigingen van de diensten en de Website
BeerNDX kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze
diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging
binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.
8. Websites en diensten van derden
De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink
of banner). BeerNDX heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op
deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels
van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt
ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van
derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende
dienstverlener vallen.

9. Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van BeerNDX kunt u indienen door een e-mail te sturen naar
info@beerndx.com of telefonisch contact op te nemen met 030-2270005. Wij streven ernaar om binnen 7
werkdagen contact op te nemen.
10. Informatie BeerNDX
BeerNDX V.O.F. is gevestigd aan de Gastelseweg 142, 4705 RB te Roosendaal.
BeerNDX heeft telefoonnummer 030-227 0005 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 74226592.

II Regels voor het plaatsen van advertenties
1. BeerNDX is een advertentieplatform
a. BeerNDX is een platform waar een adverteerder advertenties kan plaatsen en een gebruiker deze
advertenties kan bekijken.
b. BeerNDX is geen partij bij de overeenkomst die tussen een adverteerder en een gebruiker tot stand
komt.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op BeerNDX

Advertentie-inhoud die niet is toegestaan:
a. De titel en de tekst van de advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. .
b. Een advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en
bedreigende of opruiende inhoud bevatten.
c. Een advertentie mag niet gericht zijn op verkoop aan minderjarigen.
3. Vindbaarheid advertentie op BeerNDX
a. Advertenties aangemaakt in de applicatie BeerNDX worden ook online getoond op de website.
b. Informatie van de adverteerder, het bedrijfsprofiel, zal hierbij worden getoond.
c. Advertenties blijven tot 60 dagen na plaatsen zichtbaar, tenzij eerder verwijderd door degene die de
advertentie heeft geplaatst

