GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN VERENIGING FOLLOW THIS
1. Definities
1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de
context duidelijk anders blijkt:
Follow This: de Vereniging Follow This, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder
het nummer 62049933.
Gebruikers: natuurlijke- en/of rechtspersonen, ongeacht of deze Lid zijn of niet, die gebruik
maken en/of kennis nemen van informatie zoals die door Follow This bekend wordt gemaakt
via onder andere de website(s) van Follow This.
Leden: natuurlijke- en/of rechtspersonen die zich aansluiten of aangesloten zijn bij Follow
This, in enkelvoud "Lid".
Gebruiksvoorwaarden: Deze voorwaarden die Follow This hanteert in haar communicatie
met Gebruikers en die Gebruikers aanvaarden door met Follow This te communiceren.
2. Algemeen
2.1 Follow This verstrekt via haar website en andere uitingen algemene informatie over
Follow This en andere onderwerpen. De betreffende informatie is de visie van Follow This en
wordt door Follow This met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid
daarvan kan niet worden ingestaan.
2.2 De meningen zoals die door Follow This of eventuele forumpagina's worden weergegeven
zijn, tenzij anders is aangegeven, niet de mening van Follow This weer en moeten beschouwd
worden als de privé mening van degene die het bericht plaatsten.
2.3 Eventuele berekeningen die op de website en andere uitingen worden gemaakt zijn
indicatief en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.
2.4 Het Privacybeleid van Follow This is van toepassing en maakt onderdeel van deze
Gebruiksvoorwaarden uit.
3. Cookies en dergelijke
3.1 Middels de website van Follow This worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
zonder dat deze Gebrukers identificeert. Het doel hiervan is om de inrichting van de website
te optimaliseren.
3.2 De website maakt Folow This nog geen gebruik van cookies, maar zou dat in de toekomst
wel kunnen gaan doen. Met Cookies kan inzicht worden verkregen in het gebruik van de
website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op het device van een Gebruiker kunenn
worden opgeslagen en die gegevens van de Gebruiker vastleggen. Dit bestand kan niet
gebruikt worden om een Gebruiker persoonlijk te identificeren.
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3.3 Het is mogelijk om het opslaan van cookies te weigeren door de instellingen van uw
device en/of browser aan te passen. Een aantal mogelijkheden van de website zal mogelijk bij
weigering van cookies niet bruikbaar zijn.
4. Discussies en communicatie
4.1 Een Gebruiker kan de mogelijkheid worden geboden mee te doen aan discussies op de
website van Follow This en andere uitingen. Uitingen van een Gebruiker zijn voor rekening
en risico van een Gebruiker. Follow This behoudt zich evenwel het recht voor een bijdrage
van een Gebruiker te verwijderen.
4.2 De afwikkeling van communicatie tussen Follow This en Leden en/of Gebruikers gaat via
internet en e-mail, tenzij expliciet een andere vorm van communicatie is voorgeschreven of
overeengekomen.
5. Aansprakelijkheid en intellectueele eigendom
5.1 Follow This aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en
onvolledigheid van de door haar aangeboden informatie. Verwijzingen via Follow This naar
websites van derden en andere externe bronnen zijn louter ter informatie opgenomen.
5.2 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op de website of
andere auteursrechtelijke werken van Follow This, zijn eigendom van de Follow This of een
derde partij van wie Follow This het recht heeft verkregen om deze rechten te gebruiken.
5.3 Het is een Gebruiker toegestaan informatie van Follow This te vermenigvuldigen,
distribueren of anderszins te openbaren, met vermelding van Follow This als bron. Dit kan
evenwel anders zijn indien derde partijen aan Follow This beperkingen opleggen, welke
Follow This dan weer doorlegt aan een Gebruiker. Het is een Gebruiker evenwel niet
toegestaan informatie van Follow This tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden dan
wel als zijnde door een Gebruiker zelf ontwikkelde informatie te openbaren. Het voorgaande
is enkel anders indien hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Follow This
is verkregen.
5.4 Een Gebruiker zal Follow This en haar bestuurders vrijwaren tegen alle claims en
aanspraken van derden die het gevolg zijn van het handelen (of nalaten) van een Gebruiker en
zal Follow This en haar bestuurders alle schade en redelijke kosten vergoeden, die verband
houden met de niet-nakoming door de Gebruiker van enige verplichting opgenomen in de
Gebruiksvoorwaarden.
6. Toepasselijk recht en geschillen
6.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
6.2 Alle geschillen in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
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7. Diversen
7.1 Follow This heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
Wijzigingen zijn geldig en bindend indien ze door publicatie op de website van Follow This
bekend zijn gemaakt.
7.2 Bij een wijziging van de Gebruiksvoorwaarden, geldt altijd de meest recente versie.
7.3 Bij strijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en andere voorwaarden van Follow
This, heeft het bepaalde in deze voorwaarden te gelden.
7.4 Deze Gebruiksvoorwaaden zijn geldig vanaf 1 maart 2015 en vervangen alle voorgaande
versies.
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