Algemene Voorwaarden familieberichteninuwregio.nl
1. Algemeen
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Familieberichteninuwregio.nl is een website van Sunfield BV, gevestigd te 's-Gravenzande.
Familieberichteninuwregio.nl wordt hierna ook genoemd: FIUR.
De database is een opslagplaats waarin de gegevens die bij Familieberichteninuwregio.nl
zijn ingevoerd worden opgeslagen.
Een familiebericht is een bekendmaking van een gebeurtenis van een persoon of personen.
Het betreft persoonsgegevens van de betreffende(n) en gegevens met betrekking tot de
datum en plaats van de gebeurtenis. Tevens kunnen persoonlijke elementen toegevoegd
worden. De gegevens van een familiebericht worden opgeslagen in de database en als
familiebericht getoond op de website. Bij een getoond familiebericht wordt aan bezoekers de
mogelijkheid geboden felicitaties, gelukwensen of condoleances in te voeren.
Een felicitatie/gelukwens/condoleance is een tekst die door een bezoeker bij een
familiebericht ingevoerd kan worden om zijn/haar medeleven te betuigen. De gegevens van
een felicitatie/gelukwens/condoleance worden opgeslagen in de database en zijn alleen
beschikbaar voor de plaatser van het familiebericht.
Een plaatser is een persoon of organisatie die een familiebericht plaatst. De plaatser beheert
het felicitatie-/gelukwens-/condoleanceregister bij het door hem/haar geplaatste
familiebericht.
Een opdrachtgever is een persoon of organisatie namens wie FIUR een familiebericht
plaatst. De opdrachtgever beheert het felicitatie/condoleanceregister bij het voor hem/haar
geplaatste familiebericht.
Een bezoeker is een persoon die Familieberichteninuwregio.nl via het internet bekijkt en/of
gebruikt. Indien er in deze voorwaarden wordt gesproken over een bezoeker of bezoekers,
dan worden hiermee tevens plaatsers en opdrachtgevers bedoeld.
Een plaatsing is de opdracht van een plaatser of opdrachtgever aan FIUR om een
familiebericht op de website te vertonen.

2. Plaatsing
2.1.
2.2.

Een plaatsing is het plaatsen of laten plaatsen van een familiebericht op de site van
familieberichteninuwregio.nl.
Een plaatser is gehouden aan hetgeen onder artikel 4. Vermeld.

3. Cookies
3.1.

Familieberichteninuwregio.nl maakt gebruik van zogenaamde cookies. De bezoeker verklaart
zich akkoord met het plaatsen van cookies op zijn/haar computer door
Familieberichteninuwregio.nl.

4. Gebruiksregels voor de bezoeker/plaatser
De bezoeker dient de volgende regels in acht te nemen:
4.1.

Er worden geen uitingen van discriminerende aard gedaan.
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4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

Er wordt geen grove, beledigende, respectloze, racistische of anderszins provocerende taal
gebruikt.
De site zal niet in verband met criminele of discriminerende activiteiten gebruikt worden.
Er wordt niet getracht virussen te verspreiden.
Er wordt niet getracht de site op een andere wijze te gebruiken dan door FIUR bedoeld is.
Er worden geen pogingen ondernomen gegevens uit de database te verwijderen of te
wijzigen, behoudens herstellingen van gemaakte fouten.
Er wordt niet gepoogd de mogelijkheden tot het gebruik van de site door anderen te
verstoren of te beperken.
Er wordt niets ondernomen dat het goed functioneren en het onderhoud van de site
belemmert of bemoeilijkt.
Er wordt geen inbreuk gemaakt op de eigendomsrechten of enig ander recht van FIUR of
anderen.
Er wordt niets met betrekking tot de site, andere gebruikers of gegevens in de database
ondernomen dat op enigerlei wijze onacceptabel is.
De bezoeker dient, indien daarom gevraagd wordt, een geldig e-mailadres in te vullen. De
bezoeker dient gerechtigd te zijn het door hem/haar opgegeven e-mailadres te gebruiken.
De bezoeker dient alle door FIUR gevraagde gegevens naar waarheid te verstrekken.

5. E-mail Nieuwsbrief
5.1.
5.2.

Een ieder kan zich gratis aanmelden voor het dagelijks ontvangen van één of meerdere email nieuwsbrieven, geselecteerd per gekozen regio.
De e-mail nieuwsbrief bevat alle nieuw geplaatste familieberichten van de dag daarvoor.

6. Rechten en verplichtingen van de plaatser
6.1.
6.2.

De plaatser heeft het recht om FIUR, onder opgave van redenen, te verzoeken de gegevens
van een op de website getoond familiebericht te verwijderen.
De plaatser dient alle gegevens met betrekking tot een familiebericht die FIUR als verplicht
heeft aangemerkt te verstrekken. Indien deze gegevens niet verstrekt worden zal het
betreffende familiebericht niet getoond worden.

7. Rechten en verplichtingen van de opdrachtgever
7.1.

De opdrachtgever heeft het recht om FIUR, onder opgave van redenen, te verzoeken de
gegevens van een op de website getoond familiebericht aan te passen of te verwijderen

8. Rechten en verplichtingen van FIUR
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

FIUR mag op elk door haar gewenst moment wijzigingen in de site aanbrengen.
Plaatsers kunnen voorlopig kosteloos familieberichten plaatsen. FIUR kan echter op elk door
haar gewenst moment besluiten om vanaf dat moment een vergoeding te vragen voor het
plaatsen van een familiebericht.
FIUR kan op elk door haar gewenst moment besluiten om vanaf dat moment de aan
plaatsers berekende bedragen voor het plaatsen van familieberichten te wijzigen.
FIUR zal familieberichten voor de duur van een jaar op de site tonen. Na afloop van deze
termijn worden de familieberichten automatisch in het archief opgenomen.
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8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

FIUR heeft het recht, indien op enig moment blijkt dat een familiebericht strijdig is met deze
Algemene voorwaarden of anderszins onacceptabel is, het tonen van de betreffende
familiebericht met onmiddellijke ingang te stoppen, zonder restitutie van de betaalde kosten.
FIUR zal aangifte bij de politie doen indien er misbruik van deze dienst gemaakt wordt. De
eventueel gemaakte kosten zullen verhaald worden op de misbruiker.
FIUR zal alles in het werk stellen de site voortdurend ter beschikking van de bezoekers te
houden. Als gevolg van de afhankelijkheid van externe partijen kan FIUR echter niet
garanderen dat de site te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert.
De ingevoerde persoonsgegevens van bezoekers zullen niet voor andere dan
administratieve doeleinden gebruikt worden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van de plaatser worden gegevens niet aan derden beschikbaar gesteld. De gegevens
kunnen wel gebruikt worden de bezoeker op de hoogte te houden van ontwikkelingen
rondom de site. Indien daar geen prijs op wordt gesteld kan de bezoeker zich afmelden voor
de nieuwsbrief.

9. Aansprakelijkheid
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

FIUR kan nimmer door de bezoeker of andere personen aansprakelijk gesteld worden voor
directe of indirecte schade van enige vorm die wordt geleden als gevolg van het plaatsen van
een familiebericht.
Door technische of menselijke fouten kan informatie op de site onjuist of onvolledig worden
weergegeven. FIUR aanvaard geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade naar
aanleiding van de wijze waarop informatie wordt getoond op de site.
FIUR aanvaart geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of
tijdelijk niet functioneren van de site.
Indien bezoekers handelen op een wijze die in strijd is met deze Algemene voorwaarden dan
zijn zij aansprakelijk voor elke vorm van de daaruit voortvloeiende schade voor FIUR of
derden.
Op de site kunnen reclameboodschappen en links naar andere websites in diverse vormen
staan. FIUR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze reclameboodschappen of voor
de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt. Verder is FIUR niet aansprakelijk voor
enige vorm van schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van de websites waarnaar
verwezen wordt.
De bezoeker die een familiebericht plaatst of een felicitatie/gelukwens/condoleance invoert
is verantwoordelijk voor de gegevens, de teksten en het beeldmateriaal in het familiebericht
of de felicitaties/gelukwens/condoleance. FIUR is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor
deze gegevens, teksten of beeldmateriaal. De bezoeker die , een familiebericht plaatst of een
felicitatie/gelukwens/condoleance invoert vrijwaart FIUR van alle aanspraken van derden in
verband met het familiebericht of de felicitatie/gelukwens/condoleance. FIUR is derhalve
nimmer aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade die op enigerlei wijze
ontstaat als gevolg van de aard, de inhoud of de incorrectheid van de gegevens, teksten of
beeldmateriaal in een , familiebericht of felicitatie/gelukwens/condoleance.
De bezoeker vrijwaart FIUR van aanspraken op basis van het intellectueel eigendomsrecht
op door hem/haar geplaatste teksten en/of beeldmateriaal. FIUR is derhalve nimmer
aansprakelijk voor de getoonde teksten en/of beeldmateriaal. Indien blijkt dat het tonen van
enige tekst of beeldmateriaal inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van een
derde op die tekst of dat beeldmateriaal, dan zal FIUR de betreffende tekst of het betreffende
beeldmateriaal direct verwijderen.
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9.8.

Indien er sprake is van overmacht, dan is FIUR niet gehouden tot het nakomen van haar
verplichtingen. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van FIUR behoort te komen. Vertraging
bij of tekortkoming door toeleveranciers van FIUR, elektriciteitsuitval, vervoersmoeilijkheden
en werkstakingen gelden ondermeer als overmacht.

10. Facturering en betaling
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

De plaatser dient de vergoeding voor het plaatsen van een familiebericht vooraf te voldoen.
Het door de plaatser opgegeven familiebericht wordt, tenzij anders is overeengekomen, op
de site getoond nadat de daarvoor verschuldigde vergoeding op de bankrekening van
Sunfield B.V. is bijgeschreven.
De plaatser en/of opdrachtgever waarmee er een afspraak is gemaakt dat deze op rekening
kan plaatsen of laten plaatsen, ontvangt naar keuze per geplaatst bericht of periodiek, naar
keuze per week of maand, een verzamelfactuur voor de geplaatste familieberichten.
Personen of organisaties aan wie via Familieberichteninuwregio.nl andere diensten zijn
verleend dan het plaatsen van een familiebericht zullen overeenkomstig de met hen
gemaakte afspraken gefactureerd worden.
Alle facturen dienen te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde
betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities dient een factuur binnen 14 dagen na
factuurdatum betaald te zijn. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit
welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is
vastgesteld dat de persoon of organisatie aan wie de factuur gericht is een verrekenbare
tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
Indien de persoon of organisatie aan wie een factuur gericht is de verschuldigde bedragen
niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de persoon of organisatie aan wie de
factuur gericht is, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag
een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn. Indien de persoon of organisatie aan wie
een factuur gericht is na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de
vordering uit handen worden gegeven in welk geval de persoon of organisatie aan wie de
factuur gericht is naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot
volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten,
advocatenkosten daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15%
van het totale bedrag.
Bezwaren tegen een factuur moeten binnen 7(zeven) dagen na factuurdatum per
aangetekend schrijven bij FIUR ingediend worden. Zij heffen echter op generlei wijze de
verplichting tot betalen op.
Indien het tonen van een familiebericht is gestopt omdat die familiebericht strijdig is met deze
Algemene voorwaarden of anderszins onacceptabel is zal geen restitutie van reeds gedane
betalingen plaatsvinden.

11. Intellectuele eigendom
11.1.

De intellectuele eigendomsrechten op Familieberichteninuwregio.nl rusten bij FIUR of haar
licentiegevers.
Voor zover noodzakelijk voor het gebruik van de site verleent FIUR een beperkt, niet
exclusief, niet overdraagbaar recht tot gebruik van de site zoals dat in deze Algemene
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11.2.

voorwaarden is omschreven. Het op andere wijze gebruiken of op enigerlei wijze kopiëren
van delen van deze site is verboden, tenzij FIUR daar schriftelijk toestemming voor heeft
verleend.
Alle door de bezoeker aangeleverde of ingevoerde gegevens, teksten en beeldmateriaal
worden eigendom van FIUR. De bezoeker kan geen intellectuele eigendomsrechten doen
gelden over de door hem/haar aangeleverde of ingevoerde gegevens, teksten en
beeldmateriaal.

12. Diversen
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.
12.7.

12.8.

12.9.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het plaatsen en bekijken van een
familiebericht en het invoeren van felicitaties/felicitaties/condoleances op
Familieberichteninuwregio.nl. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op andere
diensten en/of gegevens en beeldmateriaal welke via Familieberichteninuwregio.nl worden
aangeboden of getoond en die niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de bezoeker zijn niet van toepassing en
worden door FIUR niet aanvaard, tenzij deze door FIUR uitdrukkelijk schriftelijk zijn
aanvaard.
Indien FIUR niet altijd de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat FIUR het recht zou verliezen
om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze
voorwaarden te verlangen.
De bezoeker verklaart door het bezoeken van de website, het plaatsen van een of
familiebericht, het invoeren van een felicitaties/condoleance of het gebruik maken van andere
op de website aangeboden diensten deze Algemene voorwaarden te hebben gelezen en
begrepen. Tevens verklaart de bezoeker zich akkoord met deze Algemene voorwaarden.
Verder verklaart de bezoeker zich te zullen houden aan de in deze Algemene voorwaarden
genoemde bepalingen.
De bezoeker kan deze algemene voorwaarden via de website bekijken en afdrukken.
De overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden blijven volledig van kracht indien
enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt.
Op deze Algemene voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten en op alle geschillen die
daaruit mochten ontstaan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze voorwaarden zullen zijn
onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij FIUR er de
voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan een andere, volgens de gewone
rechtsregels bevoegde rechter.
FIUR behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen
en/of te wijzigen. De gewijzigde Algemene voorwaarden treden onmiddellijk na
bekendmaking in werking.
Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 juni 2012.
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