Gebruikersvoorwaarden Layhgobuilder
Deze voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen jou en ons, Layhgobuilder B.V.
(‘Layhgobuilder’). Deze voorwaarden omvatten de gebruiksvoorwaarden voor de website en
Layhgobuilder-software (hierna gezamenlijk te noemen: ‘website’). Door gebruik te maken van de
website stem je in met alle voornoemde voorwaarden. Lees deze daarom zorgvuldig door.
We kunnen zo nu en dan bijgewerkte voorwaarden publiceren, die van kracht zijn wanneer je de
website of jouw account in de toekomst gebruikt. Vergeet daarom niet regelmatig deze voorwaarden
te bekijken.
1.

Gebruiksrecht

1.1.

Je krijgt als gebruiker van de website een beperkte en opzegbare licentie voor het gebruiken
van de website. De website en de inhoud ervan blijft ons eigendom. We geven je de
toestemming om deze te gebruiken. Het is onze wens dat je plezier beleeft aan het gebruik
van onze website, maar als we dat willen, kunnen we de licentie voor het gebruik van onze
website zo nodig op elk moment opzeggen en/of de toegang tot de website ontzeggen. Dit
zullen wij natuurlijk slechts doen indien wij daar gegronde redenen voor zien.

1.2.

De website mag door jou uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de in deze
voorwaarden neergelegde verplichtingen.

1.3.

Je dient minimaal 13 jaar oud te zijn om de website te mogen gebruiken. Als je ouder dan 13
maar jonger dan 18 jaar bent, mag je de website alleen gebruiken als je daarvoor
toestemming hebt verkregen van (een van) je ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

1.4.

Jouw hardware dient aan specifieke minimumvereisten te voldoen om een correct gebruik
van de website mogelijk te maken. WebGL 1.0 wordt ondersteund in de stabiele uitgaves
van de meeste belangrijke browsers op zowel desktop als mobile platforms. Chrome,
Firefox, Internet Explorer, Opera, en Safari staan om deze ondersteuning bekend. Zie http://
caniuse.com/#feat=webgl voor beschikbare details.
Techinsche issues zoals hardware problemen of een gebrek aan vereiste GPU voorwaarden
kunnen WebGL kunnen een juiste werking beletten.

1.5.

Het is je te allen tijde toegestaan jouw account om welke reden dan ook te beëindigen via je
Layhgobuilder-account of door ons te e-mailen via account@layhgobuilder.com. Als je hebt
betaald voor toegang tot de website, heb je tot het einde van de overeengekomen termijn
toegang, onverminderd ons recht jouw toegang tot de website vanwege andere gronden te
beëindigen. De reeds in verband met onze diensten in rekening gebrachte vergoeding
blijven verschuldigd en deze voorwaarden blijven tot het einde van de betreffende termijn
volledig van kracht en van toepassing op onze diensten.

1.6.

Het is Layhgobuilder te allen tijde toegestaan je gebruikerslicentie op te zeggen en/of de
toegang tot de website zonder kennisgeving te ontzeggen en/of je account op te schorten
indien:
(i)

je deze voorwaarden schendt;

(ii)

je gedurende zes achtereenvolgende maanden niet ingelogd bent geweest en je niet
reageert op enige herinnering vanuit Layhgobuilder om jouw account actief te
houden; of

(iii)

(een deel van) de website niet langer beschikbaar is.

1.7.

Indien Layhgobuilder - of jijzelf - de toegang tot de website beëindigt, kan Layhgobuilder
jouw account (met inbegrip van alle virtuele inhoud) verwijderen.

2.

Gebruikersaccount

2.1.

Sommige onderdelen van de website kun je pas raadplegen nadat je je bij ons hebt
geregistreerd door middel van het aanmaken van een Layhgobuilder-account.

2.2.

Indien je gebruik maakt van een (gratis) Layhgobuilder-account krijg je de mogelijkheid jouw
creaties op te slaan. Je kunt in jouw accountinstellingen bepalen of jouw creaties zichtbaar
zijn voor andere leden. Daarnaast krijgen gebruikers met een zakelijk (betaald)
Layhgobuilder-account de mogelijkheid aanvullende zakelijke functionaliteiten te benutten,
waaronder het aanvragen van offertes, en informatie weer te geven over (diensten geleverd
door) leveranciers. Je kunt in jouw accountinstellingen instellen of jouw creaties zichtbaar
zijn voor andere leden.

2.3.

De gegevens die jij verstrekt in het kader van de registratie dienen juist te zijn. Je kunt jouw
registratiegegevens wijzigen wanneer deze niet meer actueel zijn. Als je ons opzettelijk
onjuiste informatie verstrekt, kunnen we jouw account beëindigen of opschorten.

2.4.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de inloggegevens die jij gebruikt, en voor de activiteiten
die plaatsvinden in het kader van je account. Bescherm daarom jouw gebruikersnaam en
wachtwoord, en vergeet niet dat onze medewerkers je nooit om je wachtwoord zullen
vragen.

2.5.

Als je een wachtwoord of gebruikersnaam vergeet of verliest, dien je direct contact met ons
op te nemen en met de door ons verrichte veiligheidsmaatregelen mee te werken.

2.6.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de website via jouw gebruikersnaam en
wachtwoord (tijdelijk) op te schorten als wij op enig moment van mening zijn dat de
veiligheid van jouw gebruikersaccount (waarschijnlijk) in gevaar is.

2.7.

Wij behouden ons het recht voor van je te verlangen dat je één of meer op de website
gebruikte wachtwoorden wijzigt.

2.8.

Verander jouw wachtwoord als je denkt dat een ander, die niet door jou is geautoriseerd,
jouw wachtwoord kent.

3.

Intellectuele Eigendomsrechten

3.1.

Layhgobuilder en/of gelieerde ondernemingen en/of diens licentiegevers bezitten de
intellectuele eigendomsrechten op de website en ten aanzien van of voortvloeiend uit de
Layhgobuilder-software, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle teksten, data, geluid,
beelden, grafische voorstellingen, foto’s, siteontwerp(onderdelen), programmatuur en alle
andere content die getoond wordt op of deel uitmaakt van de website en de selectie,
organisatie, functionaliteit, prestaties en indeling van de content of een gedeelte daarvan.

3.2.

De merken, handelsnamen, logo’s, ontwerpen en andere merktekens van Layhgobuilder en
gelieerde ondernemingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de aanduiding
‘Layhgobuilder’, zijn handelskenmerken van Layhgobuilder en/of gelieerde ondernemingen
en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Layhgobuilder worden
gebruikt. Alle andere merken, handelsnamen, logo’s, ontwerpen en andere merktekens zijn
eigendom van hun respectieve eigenaren.

3.3.

Het is niet toegestaan de (inhoud van de) website te wijzigen, verveelvoudigen, openbaar te
maken, distribueren, over te brengen, uit te zenden, te vertonen, presenteren, reproduceren,
klonen, reverse engineeren, decompileren, disassembleren, publiceren, in licentie te geven,
er afgeleide werken van te creëren, er hyperlinks naar te creëren, te deeplinken,
downloaden, scrapen, framen, over te dragen, te verkopen of op enige andere wijze te
gebruiken of exploiteren, behoudens wettelijke uitzonderingen.

3.4.

Wij tolereren geen enkele inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten en behouden ons
het recht voor actie te ondernemen tegen eenieder die inbreuk maakt op onze rechten.

3.5.

Indien je geen gebruik maakt van een Layhgobuilder-account, of gebruik maakt van een
gratis Layhgobuilder-account, verleen je Layhgobuilder en haar gelieerde ondernemingen
een eeuwigdurende, niet opzegbare, royaltyvrije, wereldwijde, niet-exclusieve,
overdraagbare licentie (met het recht een of meer van de volgende rechten in sub-licentie te
geven) om ingezonden informatie (waaronder creaties) te gebruiken, verveelvoudigen en/of
openbaar te maken (waaronder maar niet beperkt tot bewerken, wijzigen, verwijderen,
vertalen, overbrengen, gebruiken, reproduceren, uitzenden, publiceren of anderszins te

tonen). Je verleent eveneens andere bevoegde gebruikers een niet-exclusieve licentie om
zich via de website toegang te verschaffen tot jouw informatie (waaronder creaties) en die
via de website te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.
3.6.

Niettegenstaande het artikellid hiervoor, verleen je Layhgobuilder slechts een beperkt
gebruiksrecht indien je gebruik maakt van een zakelijk Layhgobuilder-account en je je
ingezonden informatie (waaronder creaties) kenmerkt als privé. Dit gebruik is beperkt tot
hetgeen noodzakelijk is om aan door jou verstrekte opdrachten te kunnen voldoen.

3.7.

Als je ons ervan op de hoogte wilt stellen wanneer je denkt dat iemand op onze website of in
onze diensten inbreuk heeft gemaakt op jouw intellectueel eigendom, kun je een
kennisgeving indienen via copyright@layhgobuilder.com. Indien de omstandigheden daarom
vragen, kunnen we de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk plegen, sluiten. We
behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen.

4.

Layhgobuilder community en communicatie

4.1.

Layhgobuilder stelt gebruikers in staat hun creativiteit de vrije loop te laten, gedachten op de
website te publiceren, en/of anderszins communicatie op de website te publiceren. Dat
betekent niet dat Laygho deze uitingen aanhangt of onderschrijft.

4.2.

Layhgobuilder hanteert enkele minimumeisen voor het ontwerpen en inzenden van
(creatieve) uitingen. De uiting mag niet aanstootgevend of onwettig zijn, moet oprecht zijn,
en moet jouw eigen creatie zijn. Enkele voorbeelden van dingen die je niet op onze website
mag plaatsen: inzendingen met racistische of homofobe uitingen; inzendingen die pesterijen
inhouden; inzendingen die aanstootgevend zijn of schadelijk zijn voor de reputatie van een
ander; inzendingen die pornografie, advertenties of de creatie of beeltenis van een ander
bevatten; of inzendingen waarmee de indruk wordt gewekt dat deze afkomstig zijn van een
ander of waarmee wordt geprobeerd personen te misleiden of te bedriegen.

4.3.

Als Layhgobuilder uitingen aantreft waarvan zij vindt dat deze aanstootgevend zijn, of
anderszins niet thuishoort op de website, kan zij beslissen deze te verwijderen. Het is echter
niet haar taak enige communicatie te censureren. Zij zal derhalve niet aansprakelijk kunnen
worden gehouden indien zij enige communicatie weigert te verwijderen. Vanzelfsprekend
zolang dit in lijn is met de toepasselijke wetgeving.

5.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1.

Deze voorwaarden hebben geen gevolgen voor eventuele wettelijke rechten die je op grond
van het op jou toepasselijke recht hebt met betrekking tot de website of datgene dat je via de
website aanschaft en/of afneemt. Mogelijk heb je bepaalde rechten die op grond van de op
jou toepasselijke wetten niet kunnen worden uitgesloten. Niets dat we zeggen in deze
voorwaarden heeft gevolgen voor deze dwingende wettelijke rechten.

5.2.

Voor zover in overeenstemming met dwingendrechtelijke wetsbepalingen zijn wij niet
aansprakelijk voor, en wijzen wij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor schade die je
kunt lijden als gevolg van het gebruik van de website, waaronder maar niet beperkt tot
schade als gevolg van, behoudens grove schuld of opzet van de bedrijfsleiding van
Layhgobuilder:
(i)

informatie op de website, of websites van derden die zijn gekoppeld aan de
website, met inbegrip van fouten, omissies en/of onzorgvuldigheden in die content;

(ii)

goederen of diensten van derden die je via de website koopt;

(iii)

onder jouw gebruikersnaam en wachtwoord op de website geplaatste informatie;

(iv)

het verwijderen van en/of het niet opslaan of overbrengen van informatie op de
website;

(v)

letsel of schade aan eigendommen voortvloeiend uit jouw gebruik van de website;

(vi)

ongeoorloofde toegang tot jouw persoonlijke informatie die bij ons is opgeslagen;

(vii)

fouten of virussen die een derde aan jouw software en/of hardware kan overdragen
als gevolg van jouw gebruik van de website;

(viii)

onderbrekingen van de website;

(ix)

activiteiten van personen die de website zonder toestemming gebruiken.

5.3.

Voor zover niet anders bepaald door dwingendrechtelijke wetsbepalingen is enige
aansprakelijkheid van Layhgobuilder en/of gelieerde ondernemingen, op welke wettelijke
grondslag dan ook, te allen tijde beperkt tot directe schade ten bedrage van maximaal het
bedrag dat door jou in verband met het gebruik van de website aan ons is betaald in de drie
maanden onmiddellijk voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

5.4.

Je vrijwaart Layhgobuilder tegen schade, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot
(financiële) verliezen, gerechtelijke kosten en/of boetes die worden opgelegd aan
Layhgobuilder door een regelgevende of overheidsinstelling, verband houdend met of
voortvloeiend uit:
(i)

schending van deze voorwaarden;

(ii)

het gebruik of vermeende gebruik van de website onder jouw wachtwoord of ander
uniek identificatiemiddel, al dan niet met jouw toestemming;

(iii)

jouw gebruik van de website;

(iv)

door jou ingezonden informatie.

5.5.

Layhgobuilder doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de website correct
is. Er kunnen zich soms echter fouten voordoen. Layhgobuilder kan een transactie ook
annuleren of opschorten als er sprake is van een fout. Layhgobuilder geeft derhalve geen
garantie op de juistheid van de informatie en werking van de website.

5.6.

Layhgobuilder kan software ter beschikking stellen die te downloaden is van de website om
het gebruik van de website te verbeteren. Deze voorwaarden zijn onverkort van toepassing
op het gebruik van de software.

6.

Aankopen

6.1.

Alle aanbiedingen en andere uitingen van Layhgobuilder zijn vrijblijvend, tenzij door
Layhgobuilder anders aangegeven. Je staat in voor de juistheid en volledigheid van de door
of namens jou aan Layhgobuilder verstrekte gegevens waarop Layhgobuilder haar
aanbieding heeft gebaseerd.

6.2.

Je kunt producten en diensten kopen op onze website. Zowel van ons als van derde partijen.
Om dit mogelijk te maken, is onze website geïntegreerd met externe serviceproviders. Voor
de aankoop van sommige producten die op onze website te zien zijn, verlaat je onze website
en voltooi je de transactie op de website van een derde partij. Aspecten van deze transacties
worden gedekt door onze externe serviceproviders, tezamen met deze voorwaarden. We
proberen ervoor te waken dat op onze website producten en diensten worden getoond die
beschikbaar zijn, maar we kunnen natuurlijk niet garanderen dat alle producten en diensten
altijd beschikbaar zijn.

7.

Derden

7.1.

De website kan toegang verlenen tot producten en diensten van derden, hetzij rechtstreeks,
hetzij via links naar sites die worden beheerd door derden over wie Layhgobuilder geen
zeggenschap heeft. Indien redelijkerwijs mogelijk of door wettelijk vereist zal Layhgobuilder
aangeven welke producten en diensten door derden worden geleverd. Hoewel die derden
medemerkhouders kunnen zijn van Layhgobuilder en derhalve handelskenmerken van
Layhgobuilder of gelieerde ondernemingen kunnen bevatten of gebruiken, worden de
overeenkomsten voor door derden geleverde producten en diensten rechtstreeks tussen jou
en de betreffende derde getekend.

7.2.

Layhgobuilder is geen partij bij of op enige wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor
transacties met betrekking tot producten of diensten die door derden worden aangeboden of
voor informatie die in verband daarmee beschikbaar is, of voor de beschikbaarheid van de
door derden beheerde websites. Je bent zelf verantwoordelijk voor de evaluatie van
informatie, producten of diensten die door dergelijke derden worden aangeboden.

7.3.

Delen van de website kunnen advertenties en/of andere commerciële boodschappen
bevatten afkomstig van derden. Het is de verantwoordelijkheid van die derden om ervoor te
zorgen dat dergelijk materiaal voldoet aan de eisen van de toepasselijke wet- en
regelgeving. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden in verband met weergeven van
dergelijke advertenties of commerciële boodschappen.

8.

Duur van de overeenkomst

8.1.

Indien je een zakelijk Layhgobuilder-account afsluit, geldt dat de overeenkomst is
aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van
één jaar geldt.

8.2.

De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk
overeengekomen periode verlengd, tenzij jij of Layhgobuilder de overeenkomst schriftelijk
beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de
desbetreffende periode.

9.

Prijs en betaling

9.1.

Aan een door Layhgobuilder, haar gelieerde onderneming en/of derde, afgegeven
voorcalculatie of begroting kunnen geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij
anders overeengekomen. Een kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een
tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Layhgobuilder te verrichten
prestaties indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

9.2.

Met betrekking tot de door Layhgobuilder verrichte prestaties en de daarvoor verschuldigde
bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Layhgobuilder volledig bewijs op,
onverminderd jouw recht tot het leveren van tegenbewijs.

9.3.

Layhgobuilder is gerechtigd schriftelijk, conform de in de overeenkomst opgenomen index of
andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst
genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van
Layhgobuilder tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat Layhgobuilder steeds
gerechtigd is met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de geldende
prijzen en tarieven aan te passen. Indien je in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan
met de aanpassing, ben je gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de
aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de
nieuwe prijzen en of tarieven in werking zouden treden.

9.4.

Layhgobuilder zal in de overeenkomst de datum of data waarop Layhgobuilder de
vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan je in rekening brengt, vastleggen.
Verschuldigde bedragen dienen te worden betaald volgens de overeengekomen dan wel op
de factuur vermelde betalingscondities. Het is niet toegestaan enige betaling op te schorten,
dan wel te verrekenen.

9.5.

Indien de aan Layhgobuilder verschuldigde bedragen niet of niet tijdig worden betaald, ben
je, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag
wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Indien je, na aanmaning of
ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Layhgobuilder de vordering uit
handen geven, in welk geval je naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden
bent tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder
begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige
wettelijke en contractuele rechten van Layhgobuilder onverlet.

9.6.

De prijzen en betaalwijzen worden vermeld op onze website, maar we kunnen deze van tijd
tot tijd wijzigen en we kunnen bepaalde betaalwijzen weigeren, als we dat willen. Ook

kunnen we de betaling terugboeken zonder de transactie te voltooien als het artikel
waarvoor je hebt betaald per abuis was gepubliceerd of verkeerd was geprijsd. Je betaalt
altijd in de muntsoort die op de website is aangegeven. Jouw creditcardbedrijf zal echter
doorgaans de conversie uitvoeren, als dat nodig is. Jouw creditcardbedrijf kan een
veiligheidscontrole uitvoeren om te controleren of de bestelling daadwerkelijk door jouwzelf
is geplaatst.
9.7.

Indien je via de website diensten van Layhgobuilder, gelieerde ondernemingen of derden
afneemt, heb je vanaf het moment dat deze diensten ter beschikking worden gesteld,
behalve voor zover bij de toepasselijke wetgeving vereist, niet het recht de diensten te
weigeren of annuleren anders dan ingevolge deze voorwaarden of aanvullende
voorwaarden die met het aanbod van de diensten bekend zijn gemaakt.

10.

Promoties, wedstrijden en suggesties

10.1.

Als je Layhgobuilder benadert met een suggestie voor de website en/of de Layhgobuildersoftware zijn we niet verplicht deze te accepteren of te overwegen. Het is echter mogelijk dat
dit wel gebeurt. Dit betekent dat we jouw suggestie al dan niet kunnen gebruiken, op welke
wijze dan ook.

10.2.

Layhgobuilder kan wedstrijden, prijsvragen, verlotingen en andere acties op de website
organiseren. Deze acties zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden en regels die op
dat moment kenbaar zullen worden gemaakt. Door aan dergelijke acties deel te nemen zul
je aan die aanvullende voorwaarden en regels gebonden zijn.

11.

Privacy en vertrouwelijkheid

11.1.

Persoonlijke informatie die je over jezelf aan Layhgobuilder verstrekt in het kader van het
gebruik van de website, wordt door Layhgobuilder slechts gebruikt in overeenstemming met
ons privacybeleid, dat een bindend onderdeel vormt van deze gebruikersvoorwaarden. Door
het verstrekken van persoonlijke informatie aan Layhgobuilder ga je er mee akkoord dat wij
die informatie kunnen bewerken voor de doeleinden waarvoor je deze informatie hebt
verstrekt en zoals beschreven in ons privacybeleid en verder in overeenstemming met
bepalingen van dwingend recht. Als je niet akkoord gaat met ons privacybeleid, verstrek ons
dan geen persoonlijke informatie. Wij wijzen erop dat het privacybeleid niet van toepassing
is op websites, content en materiaal die door derden worden beheerd of geleverd.

11.2.

Layhgobuilder en jij dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens
waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn,
geheim blijven. Dit verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende
gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk
voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De partij die vertrouwelijke
gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der
partijen als zodanig zijn aangeduid.

12.

Gebruik van onze diensten

12.1.

Gebruik onze diensten niet op een wijze die door ons wordt beschouwd als aanstootgevend,
immoreel of onwettig, of die anderen een onprettig gevoel geeft. We willen niet dat onze
diensten wordt gebruikt op een wijze die mensen verontrust.

12.2.

De website bevat faciliteiten waarmee je berichten en materiaal kunt plaatsen. Je dient deze
faciliteiten van de website uitsluitend te gebruiken om berichten en materiaal te plaatsen,
verzenden en ontvangen die beleefd, juist, niet onrechtmatig, niet beledigend en niet in strijd
met de goede zeden zijn en die voorts voldoen aan de eisen van deze
gebruikersvoorwaarden. Je bent als enige verantwoordelijk voor informatie, feedback,
onderzoeksresultaten, foto’s, berichten of andere materialen die je op de website plaatst of
anderszins levert en de gevolgen van het plaatsen van deze informatie op de website. Het is
daarbij niet toegestaan:

12.3.

(i)

de website te belasten met onderzoeken, piramidesystemen, kettingbrieven en/of
junkmail;

(ii)

ongevraagde e-mail (spam) naar anderen te verzenden;

(iii)

anderen te schande te maken, te misbruiken, onjuist te bejegenen, te bedreigen
en/of racistische, etnische of anderszins verwerpelijke uitingen te plaatsen of
anderszins de veiligheid of rechten (zoals bijvoorbeeld het recht op privacy of
portretrecht) van anderen te schenden;

(iv)

materiaal of informatie te publiceren, uploaden, distribueren of verspreiden welke
ongepaste, grove, lasterlijke, inbreukmakende, aanstootgevende, onfatsoenlijke,
onrechtmatige of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie bevat
(met inbegrip van maar niet beperkt tot pornografie, beschrijvingen van
gewelddadige of seksuele handelingen, haatzaaiend materiaal of materiaal dat
naar alle waarschijnlijkheid resulteert in schade of een misdrijf); en/of onjuiste
informatie over een persoon bevat; en/of misleidend of bedrieglijk is; en/of inbreuk
maakt op iemands recht op privacy; en/of anderszins inbreuk maakt op iemands
rechten;

(v)

bestanden uploaden die software en/of ander materiaal bevatten welke een
inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten, tenzij je de eigendom
van of de zeggenschap over die rechten hebt of daarvoor alle noodzakelijke
toestemmingen hebt verkregen;

(vi)

bestanden uploaden die kwaadaardige elementen bevatten die kunnen resulteren
in een verminderde werking van de computer, of eigendommen van een ander
kunnen beschadigen, bevatten of anderszins opzettelijk vrijgeven of verspreiden;

(vii)

bestanden die door een andere gebruiker zijn geplaatst te downloaden van een
(persoonlijke) homepage, chatroom of prikbord waarvan je weet of redelijkerwijs
zou moeten weten dat die niet legaal gedistribueerd kunnen worden;

(viii)

gedragscodes of andere richtlijnen schenden die op de website kunnen worden
getoond voor een specifiek product en/of dienst;

(ix)

persoonlijke informatie over andere gebruikers zult verzamelen (door middel van
robots, scrapen, dataminen of andere methodes), met inbegrip van e-mailadressen
of schermnamen om ongevraagde e-mails of andere communicatie te verzenden
of om persoonlijke informatie over een andere gebruiker uit te wisselen of te
plaatsen;

(x)

wet- of regelgeving of de wettelijke rechten van een andere gebruiker te schenden
of anderen daartoe zult aanmoedigen, en niet te zullen oproepen of aanzetten tot
terroristische activiteiten;

(xi)

een valse identiteit aan te nemen (met inbegrip van het opgeven van een foutieve
leeftijd) of je te zullen uitgeven voor een ander (rechts-)persoon om anderen te
misleiden;

(xii)

titels te vervalsen of anderszins identificerende elementen te zullen manipuleren
om de oorsprong van via de website overgebracht materiaal te verhullen;

(xiii)

bestand van gebruikers van de website of andere gebruikersinformatie geheel of
gedeeltelijk te gebruiken, downloaden of anderszins te kopiëren of (al dan niet
tegen een vergoeding) aan een andere (rechts-)persoon te zullen verstrekken;

(xiv)

weigeren instructies op te volgen van (medewerkers van) Layhgobuilder of een
aan haar gelieerde onderneming.

Layhgobuilder laat je in grote lijnen vrij voor wat betreft het gebruik van haar diensten, met
inachtneming van deze voorwaarden. Zo is het bijvoorbeeld toegestaan:

(i)

video's, schermafbeeldingen, fan art, machinima enzovoort te maken en delen.

(ii)

de aard en het doel van jouw product of dienst op eerlijke en oprechte wijze te
beschrijven;

(iii)

duidelijk te maken dat de ingezonden informatie niet afkomstig is van of
goedgekeurd is door Layhgobuilder;

(iv)

reclame te maken voor producten of diensten en/of deze te promoten, of te koop
aan te bieden;

(v)

geld te verdienen met jouw video's van onze diensten, bijvoorbeeld via
advertentieopbrengsten. Op voorwaarde dat je je eigen unieke inhoud,
bijvoorbeeld gesproken commentaar, aan de video toevoegt. De hoeveelheid die je
toevoegt moet bovendien voldoende zijn om te rechtvaardigen dat iemand ervoor
betaalt of dat je er geld mee verdient;

(vi)

geld te verdienen aan video's en schermafbeeldingen wanneer dit valt onder een
uitzondering op het auteursrecht, bijvoorbeeld in een recensie, nieuwsbericht
enzovoort. Ook in deze gevallen moet je passende aanvullende inhoud en
bronvermeldingen toevoegen, indien van toepassing.

12.4.

Layhgobuilder behoudt zich het recht voor op enig moment aanvullende informatie of
aanwijzingen bekend te maken indien zij dat nodig acht om te voldoen aan de geldende wetof regelgeving, een gerechtelijke procedure of overheidsverzoek, en/of naar eigen inzicht
informatie of materiaal geheel of gedeeltelijk te bewerken, weigeren te plaatsen, of te
verwijderen.

12.5.

Layhgobuilder kan grenzen stellen ten aanzien van het gebruik van de website, waaronder
maar niet beperkt tot gebruikstijden, het maximum aantal dagen dat informatie op de website
blijft staan, de maximale omvang van informatie dat door een account op de website kan
worden verzonden of ontvangen, de maximale schijfruimte die op servers van Layhgobuilder
voor jou is gereserveerd en het maximum aantal keren, alsmede de maximale duur dat je
binnen een bepaald tijdsbestek toegang hebt tot de website.

13.

Wijzigingen

13.1.

Layhgobuilder kan de website (of een gedeelte ervan) te allen tijde naar eigen inzicht en om
welke reden dan ook wijzigen of de toegang daartoe opschorten of staken, zonder uit hoofde
daarvan aansprakelijk te zijn.

13.2.

Layhgobuilder heeft te allen tijde het recht - geheel naar eigen inzicht - deze voorwaarden te
wijzigen. Door deze website na een dergelijke wijziging te gebruiken ben je aan de
vernieuwde voorwaarden gebonden.

13.3.

Indien Layhgobuilder in redelijkheid van mening is dat een wijziging van deze voorwaarden
in jouw voordeel of neutraal voor je is, kan zij die wijziging aanbrengen zonder je daarover te
informeren.

13.4.

Indien Layhgobuilder in redelijkheid van mening is dat een wijziging van deze voorwaarden
een wezenlijk en nadelig effect op je heeft, zullen wij je hierover via de website op de hoogte
brengen.

13.5.

Wij adviseren je regelmatig de meest recente versie van deze voorwaarden in te zien.

14.

Toepasselijk recht en slotbepalingen

14.1.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.2.

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit (gebruik van) de website en deze
voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij wij
dwingendrechtelijk verplicht zijn een andere bevoegde rechter te kiezen.

14.3.

Als Layhgobuilder een recht of bepaling van deze voorwaarden niet uitoefent of afdwingt,
neemt zij uitdrukkelijk géén afstand van dat recht of die bepaling.

14.4.

Als een bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de
overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht. De betreffende bepaling wordt
in dat geval vervangen door een rechtsgeldige bepaling die de inhoud en de bedoeling van
de betreffende bepaling zoveel mogelijk benadert.

14.5.

Je mag jouw rechten uit hoofde van deze voorwaarden slechts aan een derde overdragen
na onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

14.6.

Je gaat er mee akkoord dat wij te allen tijde de rechten uit hoofde van deze voorwaarden
mogen overdragen aan een derde, en dat die derde onze aansprakelijkheden en
verplichtingen op grond van deze voorwaarden op zich mag nemen. Indien dat gebeurt
zullen wij je daarvan in kennis stellen.

