Algemene Voorwaarden BlogLovers B.V.
Door gebruik te maken van de hosting diensten, websites, communicatiemiddelen,
mobiele applicaties, e-commerce diensten en overige diensten (gezamenlijk de
"Dienst") via de website BlogLovers.com (de "Website") stemt u in met deze
Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden"). De Dienst en Website worden samen
gedefinieerd als “BlogLovers”. Deze Voorwaarden zijn de gehele overeenkomst
tussen u en BlogLovers B.V.. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing
wanneer u de Dienst en Site gebruikt op proef. Door gebruik te maken BlogLovers
gaat u akkoord en accepteert u deze Voorwaarden, onze Privacy Policy
(http://www.bloglovers.com/privacy-policy.pdf)
en
alle
andere
juridische
kennisgevingen of richtlijnen geplaatst op BlogLovers. Als u niet akkoord gaat met
deze Voorwaarden dient u geen gebruik te maken van BlogLovers.
De aanbieder van BlogLovers is BlogLovers B.V. te Amsterdam, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 63760584. Als u vragen heeft over deze
Voorwaarden, kunt u bij voorkeur per e-mail contact opnemen via
info@bloglovers.com. Ons postadres is Paramaribostraat 116-2, 1058 VP,
Amsterdam in Nederland.
Deze Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 29/10/2016 (29 oktober 2016).

1. Beschrijving van de Dienst
1.1
BlogLovers maakt het u mogelijk om zich aan te melden voor een eigen
(web)blog en of (web)site (de “Site”). Eenmaal geregistreerd en afhankelijk van het
gekozen abonnement (Gratis, Premium) wordt u gezien als abonnementhouder
(“Abonnementhouder”) en krijgt u daarmee een eigen Site en kan u hierop Inhoud
(gedefinieerd in artikel 6) plaatsen.
1.2
Alle nieuwe functies van BlogLovers, met inbegrip van de introductie van
nieuwe BlogLovers instrumenten en middelen, zijn onderworpen aan deze
Voorwaarden.
1.3
Om BlogLovers te gebruiken, moet u toegang hebben tot het internet, hetzij
rechtstreeks of via apparaten die toegang hebben tot web-gebaseerde inhoud, en
moet u alle kosten in verband met toegang tot internet zelf betalen. Bovendien moet
u alle apparatuur die nodig is om een dergelijke verbinding te maken met het Internet
zelf faciliteren en betalen.
1.4
BlogLovers kan bepaalde communicatie, zoals service aankondigingen,
administratieve berichten en de BlogLovers nieuwsbrief, bevatten. Deze
communicatie wordt beschouwd als onderdeel van uw BlogLovers abonnement.
1.5
U heeft geen recht op toegang tot BlogLovers op een andere wijze dan via de
Website.

2. Registratie
2.1
Om het u mogelijk te maken te registeren als Abonnementhouder dient u
middels de Website geldige persoonsgegevens, adresgegevens en betaalgegevens
(“Registratiegegevens”) in te sturen. Deze Registratiegegevens kunnen worden
ingestuurd middels het aanmeldformulier op de Website. U krijgt de mogelijkheid om
een wachtwoord en account aanduiding te kiezen tijdens het registratieproces
teneinde een Abonnementhouder te worden van BlogLovers.
2.2
U bent zelf verantwoordelijk voor het account. Het is de bedoeling dat het
gekozen wachtwoord enkel en alleen bekend is bij u en u dient deze ook geheim te
houden. BlogLovers B.V. is niet verantwoordelijk voor misbruik van het wachtwoord
en mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt vanaf uw account onder de
verantwoordelijk en risico valt van u. Wanneer het vermoeden bestaat dat een
wachtwoord bekend is bij andere gebruikers wordt aangeraden om het wachtwoord
zo snel mogelijk aan te passen en contact op te nemen met BlogLovers B.V..
BlogLovers B.V. zal indien nodig gepaste maatregelen nemen.
2.3
Als u jonger bent dan 16 jaar (zestien jaar), dan verklaart u toestemming van
uw ouders (en of verzorgers) te hebben om deze Overeenkomst aan te gaan.
BlogLovers is zonder opgaaf van redenen gerechtigd uw aanmelding te weigeren of
ongedaan te maken.

3. Privacy Verklaring
3.1
BlogLovers B.V. zal de Website, de Site en de Dienst aanbieden en de
gegevens van de Abonnementhouder verwerken in overeenstemming met de
Privacy Policy. Abonnementhouder geeft hierbij toestemming aan BlogLovers B.V.
voor het in overeenstemming met de Privacy Policy verwerken van de gegevens van
de Abonnementhouder.

4. Website account en beveiliging
4.1
U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw account en Site en
voor alle activiteit en acties op uw account of Site. U stemt ermee in ons onmiddellijk
op de hoogte te stellen per e-mail of via ons postadres in het geval van
ongeautoriseerd gebruik van uw account of Site of elke andere vorm van inbreuk van
uw account of Site. BlogLovers B.V. is niet verantwoordelijk voor de verliezen en
schade die hieruit voortvloeien. U erkent en aanvaard dat in geen enkel geval wij
aansprakelijk zullen zijn, op welke wijze dan ook, voor de handelingen van een derde
partij op uw account of Site met inbegrip van geleden schade, van welke aard dan
ook.

5. Eigendomsrechten

5.1
Ten aanzien van BlogLovers wordt gebruik gemaakt van vertrouwelijke en
bedrijfseigen software. Waaronder maar niet uitsluitend de inhoud in advertenties of
informatie aan u gepresenteerd door de dienst of adverteerders, en alle andere
materialen en diensten die door of via BlogLovers worden aangeboden zijn
eigendom van ons of andere partijen die een licentie hebben ten aanzien van de
aangeboden dienst en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere
intellectuele eigendomsrechten.
5.2
De intellectuele eigendomsrechten op de Website en de Dienst die
BlogLovers B.V. aan de Abonnementshouder levert of ter beschikking stelt, blijven
berusten bij BlogLovers B.V. of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor
gebruik van de Website en de Dienst door de Abonnementshouder verleent
BlogLovers B.V. aan de Abonnementshouder een beperkt, niet-exclusief,
niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de
Website en de Dienst.
5.3
De Abonnementshouder mag uitdrukkelijk niet onderdelen van de Dienst en
Website verkopen, toewijzen, in sub licentie geven, in zekerheidsrecht verlenen of
anderszins trachten enig recht over te dragen van de Dienst en de Website dan wel
afgeleide werken te creëren op basis van of op enige wijze commercieel exploiteren
van de site of materialen, geheel of gedeeltelijk, anders dan uitdrukkelijk toegestaan
in deze voorwaarden. Elk gebruik van de Dienst voor andere doeleinden dan als
specifiek in deze voorwaarden omschreven zonder onze voorafgaande schriftelijke
toestemming of die van onze licentiegevers of adverteerders, indien van toepassing,
is uitdrukkelijk verboden. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in
deze voorwaarden zijn verleend.
5.4
BlogLovers B.V. beschouwt de Inhoud geplaatst op uw Site en account als uw
eigendom, waarbij u ons uw toestemming geeft om uw Inhoud op de Dienst te
hosten. Deze toestemming bestaat alleen voor zo lang als u doorgaat met het
gebruik maken van de Dienst en dus aanblijft als Abonnementshouder met alle
bijkomende verplichtingen. U erkent en aanvaardt dat BlogLovers B.V. alle recht
behoud om de Inhoud van uw Site en account te gebruiken naar haar goeddunken
voor welke doeleinden dan ook zonder enige vorm van toestemming van u als
eigenaar, met uitzondering van de Registratiegegevens.
5.5
De Abonnementshouder vrijwaart BlogLovers B.V. voor alle aanspraken van
derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben
op het gebruik door BlogLovers B.V. van de door de Abonnementshouder op de Site
geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen en de daarop rustende
intellectuele eigendomsrechten.
5.6
In geval van een geschil over de eigendom van een Site, behouden wij ons
het recht voor documentatie op te vragen om te bepalen of bevestigen wat het
eigendom van dit abonnement betreft. Documentatie kan omvatten, maar zal niet
beperkt zijn tot, een gescande kopie van uw KvK registratie, door de overheid

uitgegeven identiteitsbewijs met foto, de laatste vier cijfers van de creditcard in ons
bestand, etc.

6. Inhoud, bijdrages, gedragsregels en verplichtingen
6.1
Alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen,
video, berichten, goederen, diensten of andere materialen die u plaats op uw
account of Site (“Inhoud”) via BlogLovers zijn uw verantwoordelijkheid. U bent zelf
verantwoordelijk voor alle Inhoud die u upload, post, verzend of anderszins
beschikbaar stelt via BlogLovers. BlogLovers B.V. controleert de Inhoud die u plaatst
niet.
6.2
Door gebruik te maken van BlogLovers, kunt u worden blootgesteld aan
Inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is. In geen geval zullen wij
aansprakelijk zijn voor uw Inhoud of de Inhoud van een derde partij, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, voor eventuele fouten of omissies in de Inhoud, of voor
verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, het
versturen of anderszins beschikbaar gesteld via BlogLovers van welke Inhoud dan
ook. U erkent dat BlogLovers B.V. de Inhoud niet beoordeeld of controleert maar dat
BlogLovers B.V. het recht (maar niet de verplichting) heeft om Inhoud te weigeren, te
verplaatsen of te verwijderen. BlogLovers B.V. heeft ook het recht om Inhoud die
deze Voorwaarden schendt of anderszins verwerpelijk is mag verwijderen. U dient de
Inhoud zelf te evalueren, en alle risico's die verbonden zijn aan deze Inhoud zelf te
dragen. U mag niet vertrouwen op Inhoud die door BlogLovers wordt aangeboden. U
erkent en aanvaard dat BlogLovers B.V. Inhoud kan bewaren en bekendmaken
wanneer dit wordt verplicht door de wet of wanneer BlogLovers B.V. dit noodzakelijk
acht voor: (a) een juridisch proces; (b) uitvoering van deze Voorwaarden; (c) te
reageren op aanspraken dat bepaalde Inhoud inbreuk maakt op rechten van derden;
of (d) voor de bescherming van de rechten van BlogLovers B.V., eigendommen of
persoonlijke veiligheid van onze gebruikers en het publiek.
6.3
De technische verwerking en overdracht van BlogLovers, met inbegrip van
Inhoud, kan (a) overdracht via verschillende netwerken bevatten; en (b) wijzigingen
en aanpassingen zijn om te voldoen aan technische vereisten voor het verbinden
van netwerken en apparaten.
6.4 U zal in ieder geval niet:
● uploaden, posten, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Inhoud
die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, misleidend,
lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreuk makend op iemands privacy
(zoals maar niet beperkt tot adres, e-mail, telefoonnummer, of enige andere
vorm van contactgegevens of persoonsgegevens zonder schriftelijke
toestemming van de eigenaar van dergelijke informatie), hatelijk of racistisch,
etnisch of anderszins verwerpelijk is;
● voorkennis, bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie openbaar maken;

● inbreuk maken op een patent, handelsmerk, handelsnaam, handelsgeheim,
auteursrecht of elk ander eigendomsrecht van een partij (bijvoorbeeld maar
niet beperkt tot muziek, films, foto's, afbeeldingen, e-books of spellen
waarover u niet de rechten heeft);
● ongevraagde commerciële e-mail of "spam" versturen. Dit omvat onethische
marketing, reclame of andere praktijken die op enigerlei wijze verband houdt
met "spam", zoals maar niet beperkt tot (i) het verzenden van grote
hoeveelheden e-mails naar ontvangers die geen toestemming hebben
gegeven voor het ontvangen van dergelijke e-mail, (ii) het promoten van een
Site met onfatsoenlijke links, URL's, verwijzingen, titels en beschrijvingen of
(iii) het ongevraagd promoten van uw Site door het plaatsen van onderwerpen
en berichten op publieke fora (forums);
● software publiceren die virussen, Worms, Trojan Horses of andere schadelijke
computercode bevat of bestanden en programma's gebruiken of maken die
onze Dienst onderbreekt, vernietigd of beperkt in functionaliteit;
● profiteren van een gebruiker middels principes zoals maar niet beperkt tot
"snel rijk", "krijg betaald om te surfen", "piramide / multi-level marketing
systemen" of andere dubieuze regelingen;
● Inhoud plaatsen enkel geschikt voor volwassenen, zoals naaktheid in een
seksuele context of enige andere inhoud met volwassen thema's of
blootgestelde genitaliën;
● schade toebrengen aan minderjarigen op wat voor wijze dan ook;
● stalken, pesten of anderszins lastig vallen van gebruikers;
● voordoen als een persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
een BlogLovers B.V. medewerker, forum leider of elke andere manier
waarmee u niet uw ware identiteit gebruikt;
● koppen aanpassen of op een andere manier aspecten aanpassen van uw
account, Site of BlogLovers waarmee de oorsprong van de Inhoud niet kan
worden achterhaalt;
● belemmeren of verstoren van BlogLovers of servers of netwerken verbonden
aan BlogLovers of het negeren van eisen, procedures, beleid of reglementen
van BlogLovers en de netwerken verbonden aan BlogLovers B.V.;
● opzettelijk schenden van toepasselijke lokale, provinciale, nationale of
internationale wetten of regelgeving. U moet voldoen aan alle toepasselijke
wetten met betrekking tot het land waar u woont en waar uw Site zich op richt.
U bent zelf verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke wetten,
inclusief en zonder beperking, regels met betrekking tot aanvaardbaar (online)
gedrag, privacy van gegevens, export en import regelgeving van het land
waar u woont en waar uw Site zich op richt;
● stimuleren, aanbieden dan wel aanmoedigen van educatieve informatie
omtrent illegale activiteiten, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het bevorderen
van lichamelijke schade en of letsel tegen individuen of groepen, of het

bevorderen van wreedheid jegens dieren. Dit kan zijn maar is niet beperkt tot
het verstrekken van instructies over hoe je bommen, granaten en andere
wapens of brandbommen kan maken en of monteren;
● de dienst gebruiken als forwarding service naar andere websites;
● wachtwoorden of andere persoonlijke informatie achterhalen van gebruikers
bedoelt voor maar niet beperkt tot phising doeleinden;
● BlogLovers anders gebruiken dan waar het voor bedoelt is (bijvoorbeeld, maar
niet beperkt tot, door gebruik te maken van tools en gereedschappen waar u
geen toestemming voor heeft of het toevoegen of bewerken van andermans
commentaar (comments));
● bestanden uploaden met als enig doel dat BlogLovers deze host om
vervolgens dit buiten BlogLovers en uw Site om te plaatsen;
● een Site maken die de gebruikservaring negatief beïnvloed. Voorbeelden zijn
maar
zijn
niet
beperkt
tot,
extreem
knipperende
afbeeldingen/animaties/bestanden/banners,
overmatig
geanimeerde
bewegingen of Inhoud die tot aanvallen bij nietsvermoedende gebruikers zou
kunnen leiden.
6.5
BlogLovers behoudt zicht het recht voor om uw account te beëindigen
wanneer u of uw gebruikers één van bovenstaande artikelen en sub artikelen
overtreed.

7. Exploitatie van commerciële activiteiten met BlogLovers
7.1
Enkele van de aangeboden diensten via BlogLovers, bieden u de mogelijkheid
om de verkoop van producten of diensten te faciliteren via geselecteerde
commerciële partners van BlogLovers B.V. (dergelijke goederen en diensten,
"Affiliate producten", dergelijke geselecteerde tegenpartijen “Affiliate partners”) en
gebruik te maken van de mogelijkheid om marketing uitingen (“Marketing uitingen”)
te doen via geselecteerde partners (“Marketing partners”) op de Site. Enkel met
Affiliate en Marketing partners via de door BlogLovers aangeboden Diensten mag u
commerciële activiteiten exploiteren via BlogLovers.
7.2
De daadwerkelijke verkoop van Affiliate producten wordt gefaciliteerd door
BlogLovers, echter zijn zowel de Abonnementshouder alsmede BlogLovers B.V.
geen directe betrokkene bij de eventueel tot stand gekomen transactie bij Affiliate
producten. Uit dien verstande is BlogLovers B.V. op geen enkele manier
aansprakelijk voor eventuele verliezen en schade mogelijk voortvloeiend uit de tot
stand gekomen transactie.
7.3
Om commerciële activiteiten te exploiteren via BlogLovers en haar Affiliate en
Marketing partners, moet u 18 jaar (achttien jaar) of ouder zijn of ten minste de
leeftijd van meerderjarigheid hebben bereikt in het land waar u woonachtig bent of
vanaf waar u onze diensten gebruikt of toestemming hebben van uw ouders en/of
verzorgers. Tevens moet u uw volledige naam, huidige adres, geldig e-mailadres en
alle Registratiegegevens door BlogLovers gevraagd bij BlogLovers B.V. bekend zijn.

7.4
In aanvulling op de overige gestelde regels en eisen die in deze Voorwaarden
worden beschreven, dient u het onderstaande bij het aanbieden van Affiliate
producten en opnemen van Marketing uitingen via de Site in acht te nemen.
U zal in ieder geval niet:
● aanbieden of verkopen van Affiliate producten en of Marketing uitingen die:
○ illegaal of potentieel illegaal zijn, ook als ze zijn nagemaakt, gestolen of
frauduleuze kenmerken herbergen. Affiliate producten verkocht via de
dienst moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten, met inbegrip van
commerciële producten verkocht aan personen buiten Nederland;
○ inbreuk maken of het potentieel hebben om de intellectuele
eigendomsrechten of privacy rechten van een ander te schaden of die
smadelijk, lasterlijk of anderszins lasterlijk zijn;
○ naar de discretie van BlogLovers B.V. ongepast, beledigend,
pornografisch, seksueel expliciet of gewelddadig zijn.

8. Uitbetalingen
8.1
Uit de tot stand gekomen transacties inzake Affiliate producten en Marketing
uitingen zoals omschreven in artikel 7 kunnen eventuele commissie bepalingen
voortvloeien welke in dit artikel worden omschreven. De hoogte van de commissie is
gebaseerd op een commissie percentage (“Commissie percentage”) en de
onderliggende commerciële activiteiten gerealiseerd via de Affiliate en Marketing
partners van BlogLovers B.V. (gecombineerd de “Commissie”).
8.2
Het Commissie percentage wordt bepaald door het afgenomen abonnement
door de Abonnementshouder (Gratis: 10%, Premium: 50%) en is geldig voor de
totstandkoming van de Commissie voor de periode waarin de transactie
overeenkomstig met het gebruik van BlogLovers met alle bijkomende verplichtingen.
Het Commissie percentage overeenkomstig met het afgenomen abonnement door
de Abonnementshouder op transactie datum maakt onderdeel uit van de opbouw
van de Commissie. BlogLovers B.V. behoud zich het recht om met specifieke
Abonnementhouders andere Commissie percentages overeen te komen.
8.3
De toegekende Commissie inzake Affiliate producten is beperkt tot en wordt
berekend over het bedrag dat is uitgekeerd door de Affiliate partners aan BlogLovers
B.V. (“Exploitatie affiliate vergoeding”). Op het moment dat de toegekende Exploitatie
affiliate vergoeding daadwerkelijk is ontvangen van de Affiliate partners door
BlogLovers B.V. en ten gelde is gemaakt, wordt de Commissie, rekening houdend
met het Commissie percentage, definitief toegekend aan de Abonnementshouder.
Aan deze toekenning kunnen geen rechten worden ontleend.
8.4
De toegekende Commissie inzake Marketing uitingen is beperkt tot en wordt
berekend over het bedrag dat is uitgekeerd door de Marketing partners aan
BlogLovers B.V. (“Exploitatie marketing vergoeding”). Op het moment dat de
toegekende Exploitatie marketing vergoeding daadwerkelijk is ontvangen van de
Marketing partners door BlogLovers B.V. en ten gelde is gemaakt, wordt de

Commissie, rekening houdend met het Commissie percentage, definitief toegekend
aan de Abonnementshouder. Aan deze toekenning kunnen geen rechten worden
ontleend.
8.5
BlogLovers B.V. betaald de door haar toegekende Commissie, rekening
houdend met hetgeen in dit artikel bepaald, elke maand uit binnen zeven dagen na
einde voorgaande maand de totale toegekende Commissie van de daar aan
voorafgaande maand.
8.6
BlogLovers B.V. behoud het recht om in plaats van het verzoek aan de
Abonnementhouders om een factuur te sturen, gebruik te maken van 'selfbilling'.
BlogLovers B.V. zal in dat geval een factuur voorbereiden voor rekening van de
Abonnementhouders. Deze factuur specificeert (indien van toepassing) het BTW
nummer van de Abonnementhouder.
8.7
Eventuele terugboekingen van de toegekende Exploitatie Affiliate en
Marketing vergoeding aan BlogLovers B.V. door de Affiliate en Marketing partner zijn
voor risico van de Abonnementhouder. BlogLovers B.V. behoud het recht om een
creditnota te sturen voor Commissie ontvangen door de Abonnementhouder
gebaseerd op onterecht toegekende Exploitatie Affiliate en Marketing vergoeding
naar het oordeel van BlogLovers B.V..
8.8
De ontvangen Commissie dient de Abonnementhouder zelf te melden als
inkomen aan de relevante belasting autoriteiten. BlogLovers B.V. draagt geen enkele
aansprakelijkheid voor de volledigheid van de relevante belasting aangifte van de
Abonnementhouder. Tevens dient de Abonnementhouder zelf zorg te dragen voor
eventueel af te dragen belasting toegevoegde waarde.
8.9
Alle kosten welke verband houden met de uitbetaling van de Commissie zijn
voor rekening van de Abonnementhouder.
8.10 In geval de som van de Commissie over een betaalperiode (maand) minder
bedraagt dan € 25,- (zegge: vijf en twintig euro) zal in de betreffende maand geen
betaling plaatsvinden en zal de Commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal
plaatsvinden in de maand waarin het totaalbedrag € 25,- (zegge: vijf en twintig euro)
of meer bedraagt.
8.11 BlogLovers B.V. is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de
Abonnementshouder verschuldigd is aan Commissie te verrekenen met enig bedrag
dat BlogLovers B.V. uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de
Abonnementshouder. Tevens is de getoonde commissie op BlogLovers in geen
enkele situatie een directe vordering op BlogLovers B.V.. Over Commissies van
BlogLovers B.V. wordt geen rente betaald.
8.12 Resterende Commissies worden bij beëindiging van de overeenkomst aan de
Abonnementshouder uitbetaald, mits de opgespaarde Commissie op moment van
opzeggen € 25,- (zegge: vijf en twintig euro) of meer bedraagt.
8.13 De Abonnementhouder stemt middels deze Voorwaarden ermee in dat
BlogLovers B.V. het recht voorbehoud om ten alle tijde de voorwaarden bepaald in

dit artikel te wijzigen zolang deze de algemene aard en strekking van dit artikel niet
aantasten.

9. Abonnement
9.1
De Abonnementhouder sluit een Overeenkomst (elke rechtsbetrekking,
waaronder een overeenkomst, tussen Abonnementhouder en BlogLovers B.V.,
waaronder maar niet uitsluitend verstaan dient te worden de overeenkomst tot de
afname en levering van Diensten, “Overeenkomst”) met BlogLovers B.V. voor
bepaalde of onbepaalde tijd middels deze Voorwaarden. In het geval van een
Overeenkomst voor bepaalde tijd, wordt de Overeenkomst na afloop van die periode
voor onbepaalde tijd verlengd. Dat gebeurt stilzwijgend. De Abonnementhouder kan
de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, doch uitsluitend
nadat de oorspronkelijke looptijd is verstreken. In het geval van een Overeenkomst
voor onbepaalde tijd geldt dat deze altijd kan worden opgezegd met een
opzegtermijn van een maand. Een opzegging kan schriftelijk of middels het account
van de Abonnementhouder geschieden. Het is in ieder geval toegestaan de
Overeenkomst op te zeggen op dezelfde wijze als waarop de Abonnementhouder de
Overeenkomst met BlogLovers B.V. is aangegaan.
9.2
In geval van niet-tijdige betaling (waaronder mede wordt verstaan de
onmogelijkheid tot het uitvoeren van een automatische incasso wegens onvoldoende
saldo) is BlogLovers B.V. gerechtigd administratiekosten (en storneringskosten) in
rekening te brengen. Bij niet-tijdige betaling is BlogLovers B.V. gerechtigd eenmalig
redelijke herinneringskosten aan de Abonnementhouder in rekening te brengen.
Daarnaast is de Abonnementhouder, vanaf die datum tot en met de datum waarop
de feitelijke betaling plaatsvindt, de dan geldende wettelijke rente aan BlogLovers
B.V. verschuldigd. Indien wegens niet of niet volledig nakomen van de verplichtingen
ingevolge de Overeenkomst(en), waaronder mede begrepen niet, niet volledige of
niet tijdige betaling door de Abonnementhouder, door BlogLovers B.V. incassokosten
worden gemaakt, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor
rekening van de Abonnementhouder, onverminderd het recht van BlogLovers B.V.
de overeenkomst op te schorten of te beëindigen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 9.1.
9.3
BlogLovers B.V. heeft het recht de levering van de overeengekomen Dienst,
om haar moverende redenen te annuleren onder terugbetaling van reeds door de
Abonnementhouder aan BlogLovers B.V. betaalde gelden. Buiten terugbetaling of
creditering als voornoemd, zal BlogLovers B.V. nimmer schadeplichtig zijn jegens de
Abonnementhouder.
9.4
Iedere Overeenkomst wordt aangegaan op basis van de op dat moment bij de
Overeenkomst behorende tarieven (tarievenlijst) en de door BlogLovers B.V.
vastgestelde factureringsfrequentie (per keer, maand, kwartaal, of anderszins) dan
wel middels directe betaling.

9.5
Tenzij anders is aangegeven (bijvoorbeeld bij bepaalde eenmalige en/of
niet-periodieke betalingen) vindt betaling van alle verschuldigde vergoedingen plaats
door automatische incasso van de door de Abonnementhouder opgegeven bank- of
girorekening, waarvoor de Abonnementhouder BlogLovers B.V. heeft gemachtigd.
9.6
BlogLovers B.V. behoudt zich het recht voor om de levering van BlogLovers
aan de Abonnementhouder geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten en/of
de inhoud van een Site geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of het account van de
Abonnementhouder geheel te verwijderen en/of de Overeenkomst te beëindigen, in
het geval de Abonnementhouder in strijd handelt met de bepalingen of de strekking
van deze Voorwaarden, de Abonnementhouder niet tijdig voldoet aan de
overeengekomen betalingstermijn en/of de inhoud van een Site geheel of gedeeltelijk
in strijd is met de bepalingen of de strekking van deze Voorwaarden.

10. Domeinnamen
10.1 De persoon of entiteit die de domeinnaam verwerft is hier de rechtmatige
eigenaar van. BlogLovers B.V. is hier enkel de Technische Administrator en Agent
tussen u en de organisatie die de domeinnamen toewijst. Echter, als u (de eigenaar
van het domein) beslist uw domeinnaam niet te hernieuwen, is BlogLovers B.V. niet
verantwoordelijk voor enige problemen of kwesties die optreden nadat het domein
niet hernieuwd is. Wees gewaarschuwd dat er geen wachtperiode is, en als u de
domeinnaam niet hernieuwd, kan de domeinnaam aan een andere Internet gebruiker
toegewezen worden.
10.2 Een domeinnaam wordt hernieuwd op de dag voorafgaande aan de
vervaldatum. De vervaldatum verwijst naar de dag dat uw domeinnaam ongeldig
wordt, en daarom zal stoppen met functioneren. Wilt u tussentijds de domein
wijzigen dan is dit mogelijk door een maand voor de vervaldatum contact met ons op
te nemen via bovenstaand e-mail adres of postadres.
10.3 U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige
gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om in te vullen als administratieve
contactpersoon bij de registratie van de domeinnaam. Als Technisch contact zou in
alle gevallen BlogLovers B.V. worden ingevuld. Voor het aanvragen van een
domeinnaam, is het uw verantwoordelijkheid om te controleren of de domeinnaam
niet in strijd is met rechten van derden of in strijd is met bestaande wetgeving.
BlogLovers B.V. kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld of
verantwoordelijk worden gehouden voor de gekozen domeinnaam.
10.4 De domeinnaam blijft alleen geldig indien u een Premium abonnement heeft.
Bij een Gratis account is het niet mogelijk om een domeinnaam te registreren. Indien
u een domeinnaam heeft gekozen met een Premium abonnement en u tussentijds
deze wijzigt naar een Gratis abonnement komt de domeinnaam te vervallen op de
vervaldatum van de domeinnaam.
10.5 Het kan voorkomen dat de domeinnaam onderwerp wordt van een juridisch
conflict. Wanneer BlogLovers B.V. in dit geval partij is in dit conflict gaat u ermee

akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle kosten met inbegrip van juridische kosten
en eventuele vergoedingen die hier mogelijk uit voortvloeien.

11. Forumregels
11.1 Het is niet toegestaan om in uw berichten anderen van onrechtmatig gedrag
te beschuldigen. Dit betekent dat als u iemand ergens van verdenkt, u dit dient te
melden aan een van de moderators of aan de adminstrator via ons e-mailadres of
postadres. Voorzie uw melding van voldoende bewijs; valse beschuldigingen worden
niet getolereerd.
11.2 Het forum is onder andere bedoeld als naslagwerk. Om te zorgen dat dit
naslag bruikbaar en overzichtelijk blijft en om ergernissen te voorkomen, dient u de
volgende zaken in acht te nemen:
● Kijk voordat u een onderwerp opent of uw vraag of opmerking al een keer
eerder geplaatst is;
● Plaats een nieuw topic altijd in het daarvoor bestemde forum gedeelte;
● Voel u niet verplicht te antwoorden op ieder onderwerp dat voorbij komt.
Reageer alleen als u daadwerkelijk meent een relevante bijdrage te leveren;
● Andere websites promoten op het forum zonder toestemming wordt
beschouwd als "spam" en kan worden bestraft met het ontnemen van de
toegang tot het forum, uw BlogLovers account en verwijdering van het
BlogLovers account.

12. Onderhoud en Storingen
12.1 BlogLovers B.V. heeft het recht om BlogLovers of gedeelten daarvan tijdelijk
buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van
de Website, de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. BlogLovers B.V.
zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten
plaatsvinden en u indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande
buitengebruikstelling. BlogLovers B.V. is echter nooit gehouden tot vergoeding van
schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
12.2 BlogLovers B.V. heeft het recht BlogLovers en de daarbij gebruikte
programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en
om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in
de functionaliteit, zal BlogLovers B.V. proberen u daarvan op de hoogte stellen.
Omdat BlogLovers door meerdere deelnemers wordt gebruikt, is het niet mogelijk om
alleen voor u van een bepaalde aanpassing af te zien. BlogLovers B.V. is niet
gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
12.3 In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld storingen in de
telecommunicatieinfrastructuur of gebreken in de prestaties van de payment
provider, waarbij door een van buitenaf komende oorzaak de nakoming van deze
overeenkomst redelijkerwijs niet van BlogLovers B.V. kan worden gevergd, zal de

uitvoering van deze Overeenkomst worden opgeschort, dan wel deze Overeenkomst
worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
12.4 BlogLovers B.V. zal zich inspannen om vragen adequaat en binnen een
redelijke termijn te beantwoorden. BlogLovers B.V. kan echter niet instaan voor de
juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.

13. Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van BlogLovers B.V. voor uw directe schade, uit welken
hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks
gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot hetgeen u heeft betaald aan
BlogLovers B.V. met een maximum van 500 euro (zegge: vijfhonderd euro) (exclusief
BTW).
13.2 BlogLovers B.V. noch haar hulppersonen zijn aansprakelijk voor enige
indirecte schade die u of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade,
gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
13.3 U vrijwaart BlogLovers B.V. voor alle aanspraken van derden, uit welken
hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband
houdende met deze Overeenkomst.
13.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de
desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van
BlogLovers B.V..
13.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat u de schade zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 30 dagen, na het ontstaan
daarvan schriftelijk en aangetekend bij BlogLovers B.V. meldt.
13.6 U vrijwaart BlogLovers B.V. voor alle aanspraken van derden wegens
aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door u aan een derde is
geleverd en die mede bestond uit door BlogLovers B.V. geleverde zaken, materialen
of resultaten.

14. Wijzigingen van de Voorwaarden
14.1 BlogLovers B.V. heeft het recht om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen met nieuwe Voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking
vijftien dagen na publicatie daarvan op de Website. Wijzigingen van ondergeschikt
belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.
14.2 Als u een gewijzigde of aangevulde Voorwaarde niet wilt accepteren, moet u
de Voorwaarden opzeggen voordat of zo snel mogelijk nadat de wijziging of
aanvulling in werking treedt. U mag uw account dan niet langer gebruiken. Door uw
account te gebruiken na inwerkingtreding geeft u aan in te stemmen met de
gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).

14.3 Eventuele door u aangedragen Voorwaarden of uitzonderingen maken geen
deel uit van deze Voorwaarden, tenzij dat schriftelijk tussen u en BlogLovers B.V.
afgesproken is.
14.4 BlogLovers B.V. is gerechtigd om deze Voorwaarden en al haar rechten en
verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die BlogLovers
van haar overneemt.
14.5 Informatie en mededelingen op de Website zijn onder voorbehoud van
programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en
deze Voorwaarden prevaleren deze Voorwaarden.

15. Slotbepalingen
15.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van
deze Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
15.3 Indien een bepaling uit deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter
vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens
mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Voorwaarden gestalte wordt
gegeven.
15.4 Onder “schriftelijk” valt in deze Voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en
integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
15.5 Bij elektronische communicatie met BlogLovers B.V. geldt de door BlogLovers
B.V. ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij
u kunt aantonen dat deze versie niet authentiek is.
15.6 U zult BlogLovers B.V. in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk
informeren over wijzigingen in je naam-, adres- of contactgegevens die voor
BlogLovers B.V. relevant kunnen zijn.

