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Algemene Voorwaarden

8 februari 2021 18:00

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van League-FM via
www.league-fm.nl. Door deze website te bezoeken en / of te gebruiken, verklaart u deze
voorwaarden, ons privacybeleid en de regels van League-FM te hebben gelezen en ermee
akkoord te gaan.
1. GEBRUIK VAN DE WEBSITE
1.1 League-FM (hierna te noemen "LFM" of "ons") / eigenaren en hun moedermaatschappijen en
gelieerde bedrijven (hierna gezamenlijk aangeduid als "gelieerde ondernemingen") verlenen u
toegang tot de LFM website www.league-fm.nl (hierna te noemen "website toestemming") voor
toegang en gebruik onder de voorwaarde dat u deze algemene voorwaarden, het privacybeleid en
de concurrentieregels accepteert en naleeft
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn aanvullingen op de privacy verklaring van League-FM, van
toepassing op producten en diensten waartoe u via de website toegang heeft (hierna te noemen
"specifieke voorwaarden"), en staan los van de op producten toepasselijke algemene
voorwaarden van derden en voorwaarden. Toepassingen en diensten die kunnen worden
geopend of gekocht via de website. Specifieke voorwaarden kunnen van tijd tot tijd veranderen.
Bij tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden prevaleren
de bijzondere voorwaarden.
1.3 Om gebruik te kunnen maken van één of meerdere functies van de website, dient u zich als
gebruiker op de website te registreren. U moet ons nauwkeurige, volledige en persoonlijk
identificeerbare registratie-informatie verstrekken, en u bent verantwoordelijk om ons op de
hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de registratie-informatie.
1.4 U moet minimaal 10 jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Ben je ouder dan 10 jaar
maar jonger dan 18 jaar, dan mag je deze website alleen gebruiken als een van je ouders of
wettelijke vertegenwoordigers toestemming heeft gekregen. Bovendien dient u in dit geval deze
algemene voorwaarden, het privacybeleid en de LFM-regels samen met een van uw ouders of
wettelijke vertegenwoordigers te lezen om ervoor te zorgen dat u en uw ouders of wettelijke
vertegenwoordigers ze begrijpen.
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1.5 U bent verantwoordelijk voor de veiligheid en het juiste gebruik van alle gebruikersnamen en
wachtwoorden met betrekking tot de website, en u moet alle nodige maatregelen nemen om
ervoor te zorgen dat ze vertrouwelijk, veilig en correct worden gebruikt en niet aan onbevoegde
personen worden onthuld. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in uw
account. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw wachtwoord (waarschijnlijk) bekend is bij
iemand die niet bevoegd is om het te gebruiken of (waarschijnlijk) op ongeoorloofde wijze is
gebruikt, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
1.6 Als u uw wachtwoord of gebruikersnaam vergeet of verliest, dient u onmiddellijk contact met
ons op te nemen en de door ons geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen te volgen. Indien wij
menen dat de veiligheid van uw account (waarschijnlijk) op enig moment in gevaar is, behouden
wij ons het recht voor om de toegang tot deze website (tijdelijk) op te schorten middels uw
gebruikersnaam en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om u te vragen om een of meer
wachtwoorden die aan de website zijn gekoppeld, te wijzigen.
1.7 Zonder toestemming mag u de gebruikersnaam en het wachtwoord van andere
geautoriseerde gebruikers niet gebruiken om toegang te krijgen tot deze website.
1.8 Wij hebben als enige het recht een door jou gekozen gebruikersnaam goed te keuren of af te
wijzen.
1.9 Het gebruik van deze website betekent niet het ter beschikking stellen van computer- of
telecommunicatieapparatuur of andere apparatuur of diensten. Om gebruik te kunnen maken van
de website heeft u een internetverbinding en een goede telecommunicatieverbinding nodig. Wij
zijn niet verantwoordelijk voor eventuele telefoon- of andere kosten die u kunt maken bij het
verbinden of gebruiken van deze website.

League-FM - De internet radio voor jongeren
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van
dit document worden uitdrukkelijk voorbehouden.

1.10 League)FM en / of gelieerde ondernemingen en / of haar licentiegevers bezitten de
intellectuele eigendomsrechten op alle materialen op de website (behalve gebruikersinhoud
(hieronder gedefinieerd)), inclusief maar niet beperkt tot alle tekst, gegevens, geluid,
afbeeldingen, grafische afbeeldingen, foto's, Websiteontwerp, applicaties, software en alle andere
inhoud die wordt weergegeven op de website of deel uitmaakt van de website (hierna "inhoud"
genoemd) en de selectie, organisatie, functie, prestatie en formaat van de inhoud of een deel
daarvan. De handelsmerken, handelsnamen, logo's, ontwerpen en andere merken van LeagueFM en aangesloten maatschappijen, inclusief maar niet beperkt tot de naam "LFM", zijn
geregistreerde handelsmerken van League-FM en / of aangesloten maatschappijen en mogen
niet zonder voorafgaande kennisgeving worden gebruikt. Schriftelijke toestemming van LeagueFM kan worden gebruikt. Alle andere handelsmerken, handelsnamen, logo's, ontwerpen en
andere merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. U zult alle andere
kennisgevingen of beperkingen in de inhoud van de website naleven.
1.11 We tolereren geen enkele schending van onze intellectuele eigendomsrechten en behouden
ons het recht voor om actie te ondernemen tegen iedereen die onze rechten schendt.
1.12 Als u bevoegd bent om deze website te gebruiken en te voldoen aan deze algemene
voorwaarden, verlenen wij u een beperkte en herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van
deze website en inhoud (geen recht om een van de volgende rechten te licentiëren). Bent u een
natuurlijk persoon, dan kunt u zich alleen als gebruiker registreren. Deze website is alleen voor
persoonlijk en niet-commercieel gebruik en u gebruikt deze website in overeenstemming met de
toepasselijke wet- en regelgeving en eventuele wetten, richtlijnen of gedragscodes waaraan
League-FM zich dient te houden bij het gebruik van deze website. Het is ten strengste verboden
om de gehele of een deel van de website of inhoud voor enig ander doel te gebruiken en kan
leiden tot (i) het uitoefenen van ons recht om uw account te beëindigen; en / of (ii) u overtreedt de
toepasselijke wetgeving, dus u kunt civielrechtelijk en / of strafrechtelijk aansprakelijk worden
gesteld verantwoordelijkheid. We kunnen deze toestemming te allen tijde (met of zonder opgaaf
van redenen) intrekken zonder voorafgaande kennisgeving.

League-FM - De internet radio voor jongeren
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van
dit document worden uitdrukkelijk voorbehouden.

1.13 Het is verboden om deze website of enige inhoud, informatie of service die op deze website
aanwezig is, te wijzigen, kopiëren, verspreiden, openbaar te maken, te verzenden, uit te zenden,
weer te geven, te kopiëren, te publiceren en in licentie te geven. Bieden, afgeleide werken maken,
er hyperlinks van maken, deeplinken, downloaden, pakken, samenstellen, overdragen, verkopen
of gebruiken of op een andere manier exploiteren. Alle intellectuele eigendomsrechten van
League-FM en aan haar gelieerde ondernemingen en degenen die content voor de website
verzorgen, zijn volledig voorbehouden. Als u meer wilt weten over het gebruik van de website of
de inhoud die op de website is geplaatst, of de toestemming om te kopiëren of hyperlinks naar de
website of de inhoud die op de website is geplaatst, stuur ons dan een e-mail.
1.14 Het is niet toegestaan om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot het computersysteem of
databasebestanden van League-FM of een van haar gelieerde ondernemingen.
1.15 We kunnen op elk moment leeftijdsverificatiemethoden gebruiken om te voorkomen dat
minderjarigen deze website gebruiken. U zult deze methode niet proberen te omzeilen.
1.16 U kunt League-FM alleen op deze website gebruiken, maar niet door middel van mirroring
websites of andere methoden. U zult geen andere middelen creëren of verstrekken voor anderen
om LFM te gebruiken. Het is niet toegestaan om de software op de website of de inhoud ervan of
de software die op de website wordt aangeboden te reverse engineeren, te decompileren of te
disassembleren, inclusief enig communicatieprotocol met (intellectuele eigendoms)
eigendomsrechten die door de website of software worden gebruikt. Aanpassen of wijzigen op
andere manieren.
1.2 De website bevat kant-en-klare systemen waar u met andere gebruikers kunt praten, evenals
een speciale regel en (persoonlijke) persoonlijke informatie waar u berichten en materiaal kunt
plaatsen. U gebruikt deze functies van deze website alleen om beleefde, correcte, niet-illegale,
niet-aanstootgevende of ethische informatie en materialen te plaatsen, te verzenden en te
ontvangen, en u zult ook voldoen aan de vereisten van deze algemene voorwaarden en de regels
van League-FM. U bent volledig verantwoordelijk voor alle informatie, feedback,
onderzoeksresultaten, foto's, berichten of ander materiaal (hierna "Gebruikersinhoud" genoemd)
die u publiceert of anderszins verstrekt op de website en de gevolgen van het plaatsen van
gebruikersinhoud op de website. In het bijzonder gaat u ermee akkoord dat u door gebruik te
maken van de faciliteiten van deze website.
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1.2.1 Gebruik deze functies van deze website niet voor enquêtes, wedstrijden, piramidespelen,
kettingbrieven of spam, of stuur ongevraagde e-mails (spam) naar anderen;
1.2.2 Belediging, misbruik, aanval, intimidatie, stalken, bedreigen racisme, ras of andere
aanstootgevende opmerkingen, of anderszins de veiligheid en / of rechten van anderen schenden
(zoals privacy en beeldrechten);
1.2.3 Zal geen van de volgende materialen of informatie publiceren, uploaden, verspreiden of
verspreiden: Ongepast, grof, lasterlijk, inbreukmakend, beledigend, onfatsoenlijk, beledigend of
illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie (inclusief maar niet beperkt tot beschrijvingen
van pornografie, geweld of seksueel gedrag, hatelijk materiaal of dat schade of misdaad kan
veroorzaken);
- (II) Bevat verkeerde informatie over iemand;
- (III) Misleidend of bedrieglijk;
- (IV) Iemands privacy schenden;
- (V) ervoor zorgen dat wij wetten, gedragscodes of andere instrumenten die van toepassing zijn
op onze acties, overtreden of erbij betrokken zijn;
- (VI) Anders iemands rechten schenden;
1.2.4 Geen bestanden uploaden die software of ander materiaal bevatten die inbreuk maken op of
inbreuk maken op iemands intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten en / of
handelsmerkrechten), tenzij u deze rechten bezit of beheert of alle benodigde toestemmingen
hebt om dit te doen;
1.2.5 Upload geen bestanden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen,
geannuleerde automatische programma's, beschadigde bestanden of soortgelijke destructieve of
beschadigde software of programma's bevatten. Deze bestanden of programma's kunnen de
website, de inhoud of De werking van de computer of eigendommen van anderen, inclusief of
anderszins opzettelijk vrijgeven of distribueren;
1.2.6 Reclame of promotie, het aanbieden of stimuleren van de verkoop van goederen of
diensten;

League-FM - De internet radio voor jongeren
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van
dit document worden uitdrukkelijk voorbehouden.

1.2.7 U downloadt geen (persoons) gegevens, forums of inzendregels waarvan u weet of
redelijkerwijs behoort te weten dat u door andere gebruikers gepubliceerde bestanden niet legaal
kunt verspreiden;
1.2.8 Het vervalsen of verwijderen van een auteursmededeling, juridische of andere toepasselijke
mededeling of eigendomsmededeling of label van de bron of bron van software of ander materiaal
in het geüploade bestand;
1.2.9 Andere gebruikers niet beperken of beletten om gebruik te maken van en gebruik te maken
van (persoonlijke) gegevens, forums en inzendingsregels;
1.2.10 Schending van enige gedragscode of andere richtlijnen voor een specifieke faciliteit of
dienst die op de website kan worden weergegeven;
1.2.11 Verzamel persoonlijke informatie over andere gebruikers (via bots, scraping, datamining of
andere methoden), inclusief e-mailadressen of schermnamen, om ongevraagde e-mails of andere
berichten te verzenden, of om informatie over een andere gebruiker te verzenden Persoonlijke
informatie uitwisselen of gebruikers vrijgeven;
1.2.12 Het overtreden of aanmoedigen van anderen om dit te doen, of het aanzetten tot of
aanzetten tot wet- of regelgeving of de wettelijke rechten van een andere gebruiker;
1.2.13 Valse identiteit (inclusief onjuiste leeftijd) of zich voordoen als andere rechtspersonen of
individuen om anderen te misleiden of anderen op andere manieren te misleiden;
1.2.14 Vervals geen titels of manipuleer geen identificatie-elementen om de bron van materiaal
dat via de website wordt verzonden te verbergen;
1.2.15 Zal geen enkel bestand of andere gebruikersinformatie van de websitegebruiker gebruiken,
downloaden of anderszins kopiëren of (al dan niet in rekening gebracht) verstrekken aan een
andere (rechts) persoon;
1.2.16 Zal niet weigeren de instructies van League-FM (personeel) op te volgen;
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1.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gebruikersinhoud. We behouden ons het
recht voor om (persoonlijke) persoonlijke gegevens, forums en inzendingen op speciale lijnen of
andere interactieve berichtendiensten naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving
te bekijken en te verwijderen. Indien u (persoons) persoonsgegevens, forums of aanleverende
banken op de volgende manieren gebruikt, behouden wij ons tevens het recht voor om de
toegang tot (persoons) persoonsgegevens, forums en het aanmelden van banken en / of websites
te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of permanent te beëindigen. Merk op. In
strijd met deze algemene voorwaarden, in het bijzonder met 1.1.1 t / m 1.1.16 of regels van
League-FM.
1.3.1 Indien League-FM het nodig acht om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving,
wettelijke procedures of overheidsvereisten, of zich het recht voorbehoudt om informatie of
materiaal (inclusief gebruikersinhoud) naar eigen goeddunken te bepalen, behoudt het zich het
recht voor om op elk moment andere informatie of instructies vrij te geven.) Bewerken, weigeren
te publiceren of geheel of gedeeltelijk te verwijderen.
1.3.2 League-FM is niet verantwoordelijk voor de geplaatste gebruikersinhoud, dus voor
geplaatste gebruikersinhoud en vanwege de deelname van u of andere gebruikers aan
(persoonlijke) gegevens, forums en aanmeldingsregels of andere interactieve berichtendiensten.
1.3.3 Materiaal geüpload naar of gedownload van (persoonlijke) bestanden, forums en bijdragers
kunnen onderhevig zijn aan beperkingen op het gebruik, kopiëren en / of verspreiden; u bent
verantwoordelijk voor het naleven van deze beperkingen bij het uploaden of downloaden van
materiaal.
1.3.4 U verleent League-FM en aan haar gelieerde ondernemingen een permanente,
onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde, niet-exclusieve en overdraagbare licentie (en
sublicentie met een of meer van de volgende rechten) voor het bewerken, wijzigen, verwijderen,
Vertaal uw gebruikersinhoud en verspreid en gebruik, kopieer, zend, publiceer of geef ze op een
andere manier weer in welke vorm of formaat dan ook van media of technologie die in de
toekomst bekend of ontwikkeld is. U verleent ook andere geautoriseerde gebruikers een nietexclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw gebruikersinhoud via de website, om uw inhoud te
kopiëren en weer te geven via de website.
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2. GEEN GARANTIE
2.1 Alle inhoud die op de website wordt gepubliceerd (inclusief gebruikersinhoud) wordt alleen
gebruikt voor persoonlijke informatiedoeleinden. We kunnen niet garanderen dat de inhoud
correct, volledig of actueel is.
2.2 De website en inhoud worden aangeboden zoals ze zijn, zonder enige vorm van expliciete of
impliciete garantie. League-FM staat niet in voor de beschikbaarheid van de website of content,
ononderbroken of foutloos, defecten zullen altijd worden hersteld of de website of de server die
erop staat is vrij van virussen en andere besmettelijke en / of schadelijke bestanden. U gaat
ermee akkoord dat League-FM en aan haar gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk zijn voor
enig verlies of schade aan uw computer, data of computer- en telecommunicatiesysteem als
gevolg van het gebruik van deze website.
2.3 Tenzij duidelijk vermeld in ons privacybeleid, biedt League-FM geen enkele vorm van
expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de veiligheid van de informatie die u kunt
verstrekken of verkrijgen via de website of de activiteiten die u onderneemt tijdens het gebruik van
de website.
2.4 Voor zover toegestaan door dwingende wettelijke bepalingen, sluit League-FM uitdrukkelijk
alle expliciete en impliciete garanties uit met betrekking tot de inhoud van de website (inclusief
gebruikersinhoud) en de inhoud op websites van derden die aan de website zijn gekoppeld. U
accepteert uitdrukkelijk uw gebruik van de website en inhoud, producten en diensten (inclusief
maar niet beperkt tot aanvullende diensten, (persoonlijke) persoonlijke gegevens, forums en
indieningsregels), software en andere materialen en activiteiten die beschikbaar zijn op de
website, geheel op eigen verantwoordelijkheid.
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3. UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
3.1 Voor zover toegestaan door dwingende wet- en regelgeving, aanvaarden wij geen enkele
verantwoordelijkheid en wijzen wij uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de verliezen die
u mogelijk lijdt door het gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot: (a) Inhoud op de
website ( (Met inbegrip van gebruikersinhoud) of websites van derden die aan de website zijn
gekoppeld, inclusief fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden in de inhoud; (b) Goederen of
diensten van derden die u via de website koopt; (C) Gebruik uw gebruikersnaam en wachtwoord
om inhoud op de website te publiceren (inclusief gebruikersinhoud); (d) Verwijder of sla de inhoud
op de website niet op of verplaats deze niet (inclusief uw gebruikersinhoud); (e) Uw gebruik van
deze website veroorzaakt (F) Ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie die is
opgeslagen in onze database; (g) Fouten of virussen die door een derde partij naar uw pc kunnen
worden overgebracht als gevolg van uw gebruik van deze website; ( h) De website wordt
onderbroken; of (i) de activiteiten van mensen die deze website zonder toestemming gebruiken.
3.2 Tenzij anders bepaald door dwingende wet- en regelgeving, is iedere aansprakelijkheid van
League-FM en / of aangesloten maatschappijen altijd beperkt tot directe schade en is de
maximale vergoeding uw onkosten in verband met het gebruik van de website binnen drie
maanden. Direct voor het incident dat de schade veroorzaakte.
3.3 U gaat ermee akkoord dat alle uitsluitingen en beperkingen in artikel 6 van toepassing zijn op
alle schade, verliezen, claims, kosten en uitgaven in welke vorm dan ook, ongeacht of ze strikt
aansprakelijk zijn voor inbreuk.
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4. VRIJWARRING
4.1 U vrijwaart League-FM en aan haar gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke senior
managers, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, rechtverkrijgenden en gewone
handelsmerkhouders (hierna gezamenlijk de "gecompenseerde partij" genoemd) voor schade
zowel binnen als buiten de rechtbank, Verliezen, kosten en uitgaven, inclusief alle gerechtskosten
en onkosten die worden opgelegd door alle regelgevende of overheidsinstanties in verband met
of veroorzaakt door een van de volgende redenen op basis van volledige terugbetaling, evenals
vergoedingen en uitgaven voor verdediging en schikking, en alle schade en boetes : (A)
Schending van deze algemene voorwaarden, (b) gebruik of beschuldiging van deze website met
uw wachtwoord of andere unieke identificatie zonder uw toestemming, (c) uw gebruik van deze
website, en (d) Een van uw wetten of de rechten van schadeloosstellingspartijen of derden
schenden. De schadeloosstellingspartij behoudt zich het recht voor om exclusief alle claims,
vereisten en procedures die voortvloeien uit dit schadeloosstellingsonderwerp te verdedigen en te
behandelen. U zult met de hulp van de schadeloosstellingspartij verdedigen tegen de partijen en
hun aangewezen personeel.
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5. DERDEN
5.1 Deze website kan direct of via links sites bezoeken die beheerd worden door derden die
buiten de controle van League-FM vallen, waardoor toegang wordt verkregen tot onafhankelijke
producten en diensten van derden. League-FM zal, indien redelijkerwijs mogelijk of wettelijk
vereist, aangeven welke producten en diensten de derde levert. Hoewel deze derde partijen
mogelijk de algemene handelsmerkhouders van League-FM zijn en daarom de handelsmerken
van League-FM of aangesloten bedrijven bevatten of gebruiken, worden de producten
serviceovereenkomsten die door de derde partijen worden verstrekt, rechtstreeks ondertekend
tussen u en de relevante derde partij. League-FM is niet verantwoordelijk voor, en is op geen
enkele manier verantwoordelijk voor, transacties met betrekking tot producten of diensten
geleverd door derden, beschikbare inhoud of informatie die daarop betrekking heeft, of de
beschikbaarheid van websites beheerd door derden. U bent als enige verantwoordelijk voor het
evalueren van de informatie, producten of diensten die door dergelijke derde partijen worden
geleverd.
5.2 Links naar andere websites kunnen cookies bevatten of om persoonlijke informatie vragen;
aangezien wij geen controle hebben over deze websites, accepteert u dat wij niet
verantwoordelijk zijn voor de acties van dergelijke websites.
5.3 Bepaalde delen van de website kunnen advertenties en andere commerciële informatie van
derden bevatten. Deze derde partijen zijn ervoor verantwoordelijk dat deze materialen voldoen
aan de toepasselijke wet- en regelgeving. U accepteert dat wij niet verantwoordelijk zijn voor
dergelijke advertenties of commercieel nieuws.
6. GEBRUIK OPSLAGRUIMTE
6.1 U stemt ermee in dat League-FM beperkingen kan stellen aan het gebruik van de website,
inclusief maar niet beperkt tot de tijd van gebruik, het maximale aantal dagen dat berichten of
andere geüploade inhoud op de website worden bewaard, en het maximale aantal berichten dat
kan worden gebruikt. Het account op de website kan verzenden of ontvangen, de maximale
grootte van het bericht dat het account op de website kan verzenden of ontvangen, de maximale
schijfruimte die voor jou is gereserveerd op de League-FM server en het maximale aantal keren
en het langst dat je de website kunt bezoeken binnen een bepaald tijdsbestek de voorwaarde.
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7. PRIVACY
7.1 De persoonlijke informatie die u aan u verstrekt wanneer League-FM deze website gebruikt,
wordt door League-FM alleen gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid, dat een
bindend onderdeel vormt van deze algemene voorwaarden. Door persoonlijke informatie aan
League-FM te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat we deze informatie kunnen bewerken in
overeenstemming met het doel waarvoor u deze informatie verstrekt, zoals beschreven in ons
privacybeleid, en verder in overeenstemming met dwingende wetten. Als u het niet eens bent met
ons privacybeleid, geef ons dan geen persoonlijke informatie. Houd er rekening mee dat het
privacybeleid niet van toepassing is op websites, inhoud en materialen die worden beheerd of
geleverd door derden. Voor, transacties met betrekking tot producten of diensten geleverd door
derden, beschikbare inhoud of informatie die daarop betrekking heeft, of de beschikbaarheid van
websites beheerd door derden. U bent als enige verantwoordelijk voor het evalueren van de
informatie, producten of diensten die door dergelijke derde partijen worden geleverd.
8. BEËNDIGING EN OPSCHORTING
8.1 U kunt ons op elk moment een e-mail sturen via het contactformulier om uw account om welke
reden dan ook te beëindigen. Als je hebt betaald om toegang te krijgen tot de diensten op de
website (inclusief andere diensten), en er is een minimumperiode onder bepaalde voorwaarden,
dan kun je toegang krijgen tot de website totdat de termijn is beëindigd, zonder dat dit ons recht
op toegang tot de website aantast. . De website wordt beëindigd conform artikel 11.2. De
vergoedingen die in verband met deze services worden geïnd, blijven geldig en deze algemene
voorwaarden blijven volledig geldig en zijn van toepassing op deze services tot het einde van de
relevante periode.
8.2 We kunnen uw toegang tot deze website beëindigen of uw account op elk moment zonder
kennisgeving opschorten als de volgende situaties zich voordoen: (a) u overtreedt deze algemene
voorwaarden of reisregels, (b) u bent zes opeenvolgende maanden niet ingelogd; ( c) Of de
website moet worden gesloten of samengevoegd met andere services.
8.3 We kunnen de toegang ertoe (of een deel ervan) op elk moment en om welke reden dan ook
naar eigen goeddunken wijzigen, opschorten of opschorten, zonder enige verantwoordelijkheid
ervoor.
.
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9. WIJZIGING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
9.1 Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te
wijzigen. Het gebruik van deze website na het aanbrengen van dergelijke wijzigingen is gebonden
aan de herziene algemene voorwaarden.
9.2 Als we reden hebben om aan te nemen dat de wijziging van deze algemene voorwaarden in
overeenstemming met artikel 9.1 voordelig of neutraal voor u is, kunnen we de wijziging
aanbrengen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.
9.3 Indien wij reden hebben om aan te nemen dat wijzigingen in deze algemene voorwaarden op
basis van artikel 9.1 materieel nadelig voor u zullen zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen
via league-fm.nl en kunt u uw recht uitoefenen om uw account op te zeggen. Beëindiging volgens
artikel 9.1.
9.4 Wij raden u aan regelmatig de laatste versie van deze algemene voorwaarden te raadplegen.
10. WEDSTRIJDEN, COMPETITIES EN TREKKINGEN
10.1 We kunnen wedstrijden, wedstrijden, spellen, sweepstakes en andere promotionele
activiteiten (hierna "promoties" genoemd) op de website organiseren. Deze promoties zijn
onderhevig aan andere algemene voorwaarden die op dat moment zijn uitgegeven. Door deel te
nemen aan dergelijke promoties, bent u gebonden aan deze aanvullende voorwaarden.
11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
11.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Tenzij hieronder anders vermeld, zullen alle geschillen verband houdend met of veroorzaakt
door deze website en deze "Algemene Voorwaarden" worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter.
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12. LAATSTE REGEL (SLOTBEPALINGEN)
12.1 Indien League-FM de rechten of bepalingen van deze algemene voorwaarden niet uitoefent
of afdwingt, houdt dit geen afstand van dergelijke rechten of bepalingen in.
12.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven de overige
bepalingen van de algemene voorwaarden van kracht. In dat geval wordt de relevante clausule
vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zo dicht mogelijk bij de inhoud en strekking van
de clausule moet liggen.
12.3 U kunt uw rechten onder deze algemene voorwaarden alleen met onze uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming aan een derde overdragen.
12.4 U stemt ermee in dat we de rechten onder deze algemene voorwaarden op elk moment aan
een derde kunnen overdragen, en dat die derde partij onze verantwoordelijkheden en
verplichtingen onder deze algemene voorwaarden op zich kan nemen. Als dit gebeurt, zullen we u
hiervan op de hoogte stellen.
12.5 Gemakshalve zijn de titels in deze algemene voorwaarden toegevoegd, die geen juridische
of contractuele werking hebben.
12.6 Behalve voor een aangesloten onderneming die duidelijk aangeeft een derde begunstigde
van deze gebruiksvoorwaarden te willen zijn, en alle voorwaarden kan uitvoeren en elk recht voor
zover mogelijk kan uitoefenen, zal niets in deze overeenkomst aan een andere derde worden
gegeven. Breng voordelen mee. Om rechten te verlenen of te verzoeken om uitvoering van deze
voorwaarden.
12.7 Tenzij anders vermeld, zijn alle schulden in euro's en inclusief belasting over de
toegevoegde waarde.
.

