Dank voor het gebruiken van Fazzination!
Fazzination is een kennisnetwerk voor individuen en organisaties
en géén advertentienetwerk zoals Pinterest, Facebook, Tumblr en
alle andere bekende diensten. Privacy en dataprotectie staan bij
Fazzination voorop en Fazzination is mede opgericht om de
gebruiker te beschermen tegen commerciele en de negatieve
invloeden van Social Media.
De Servicevoorwaarden hieronder zijn wellicht wat technisch en
juridisch: Fazzination betreft een geavanceerde en technische
dienst die ruimte biedt aan vele typen gebruikers en soorten
gebruik.
--------------------------------------------------------------------------------------

1. Accepteer de Servicevoorwaarden
Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u Fazzination (de
"Site") en / of andere domeinen, websites, producten, applicaties, mobiele
applicaties, services en / of Content van Fazzination (allemaal samen met de
Site, de " Services ") gebruikt. Fazzination wordt aan u verstrekt door zijn
vertegenwoordigers, consultants, werknemers, directeuren en
aandeelhouders," Fazzination "," wij "of" ons ").
Door het gebruik of openen van de Services stemt u ("Gebruiker" of "u")
ermee in zich te houden aan alle bepalingen en voorwaarden van deze
Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden
van deze Overeenkomst, doet u dit niet en heeft u geen toestemming om de
Services te gebruiken.
Gepersonaliseerde Fazzination-services kunnen niet worden verleend en de
voorwaarden van deze Overeenkomst kunnen niet worden vervuld zonder dat
Fazzination de informatie over u en andere gebruikers verwerkt. Het
verwerken van de informatie die u deelt met Fazzination is essentieel voor de
gepersonaliseerde services die wij bieden en die u van ons verwacht, inclusief
gepersonaliseerde inhoud (zoals hieronder beschreven), en is een essentieel
onderdeel van onze uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

2. Wijzigingen in deze overeenkomst
Fazzination behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te wijzigen
door (1) een herziene Overeenkomst op en / of via de Services te publiceren
en (2) u ervan op de hoogte te stellen dat deze Overeenkomst is gewijzigd,
meestal per e-mail waar mogelijk en anders via de Services (zoals via een
melding op uw Fazzination-dashboard of in onze mobiele apps).
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Aanpassingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast. U bent
verantwoordelijk voor het controleren en bekend worden met eventuele
wijzigingen in deze Overeenkomst.
We kunnen u soms vragen om een herziene versie van deze overeenkomst te
bekijken en expliciet akkoord te gaan (of te verwerpen). In dergelijke gevallen
worden aanpassingen van kracht op het moment dat u instemt met de
gewijzigde versie van deze Overeenkomst. Als u op dat moment niet akkoord
gaat, hebt u geen toestemming om de Services te gebruiken.
Als we niet om uw uitdrukkelijke toestemming vragen met betrekking tot een
gewijzigde versie van deze Overeenkomst, maar wel een kennisgeving zoals
hierboven beschreven, wordt de gewijzigde versie van deze Overeenkomst
van kracht veertien dagen nadat we de gewijzigde Overeenkomst hebben
gepubliceerd en we zullen u op de hoogte stellen dat u mits de aanpassingen.
Uw gebruik van de Services na die periode impliceert de aanvaarding van de
bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst zoals gewijzigd. Als u
het niet eens bent met de wijzigingen, mag u de Services niet gebruiken en
moet u stoppen met het gebruik van de Services.

3. Gebruik van de Services
Geschiktheid:
U mag de Services niet gebruiken, geen persoonlijke informatie verstrekken
aan Fazzination en anders geen persoonlijke informatie via de Services
verzenden (inclusief bijvoorbeeld een naam, adres, telefoonnummer of emailadres) als u jonger bent dan de minimumleeftijd. De minimumleeftijd is
zestien (16) jaar, of voor gebruikers in de Verenigde Staten dertien (13) jaar
(of een lagere leeftijd die in uw land geldt als de leeftijd waarop u
toestemming kunt geven voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens).
U mag de Services alleen gebruiken wanneer u een bindend contract met
Fazzination kunt aangaan en wanneer het niet wettelijk is verboden om de
Services te gebruiken.
Wijzigingen en beperkingen van de Services:
De Services veranderen regelmatig, en hun vorm en functionaliteit kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fazzination behoudt
zich het recht voor om op elk moment beperkingen op te leggen, met of
zonder kennisgeving, op en in verband met het gebruik van de Services.
Fazzination kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde Services of
gedeelten van die Services of uw toegang tot de Services geheel of
gedeeltelijk beperken, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. Fazzination
kan op elk moment de volledige Services delen of wijzigen, opschorten of
beëindigen, inclusief de beschikbaarheid van producten, functies, databases
of Content (zoals hieronder uiteengezet). Fazzination kan Accounts op elk
moment (zoals hieronder uiteengezet) ook geheel naar eigen goeddunken
beëindigen of opschorten.
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Fazzination is een platform dat voortdurend in ontwikkeling is. Met nieuwe
producten, services en functies die regelmatig worden geïntroduceerd,
hebben we de flexibiliteit nodig om wijzigingen aan te brengen, beperkingen in
te stellen en af en toe bepaalde aanbiedingen te schorsen of te beëindigen
(zoals functies die jammerlijk hebben gefaald). We kunnen een account op elk
gewenst moment ook beëindigen of opschorten. Dat klinkt behoorlijk moeilijk,
maar we doen dat alleen als we daar een goede reden voor hebben, zoals
beschreven in deze Servicevoorwaarden en in ons Privacybeleid.
Beperkingen voor geautomatiseerd gebruik:
U mag, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, geen
van de volgende dingen doen tijdens het gebruik van de Services: (a) nietopenbare delen van de Services, of de computer of bezorgingssystemen van
Fazzination en / of haar serviceproviders manipuleren of gebruiken ; (b)
systemen of netwerken (met name kwetsbaarheden) onderzoeken, scannen
of testen, of anderszins proberen beveiligings- of authenticatiemaatregelen te
doorbreken of te omzeilen; (c) toegang te krijgen tot de Services, deze te
doorzoeken of proberen toegang te krijgen tot of de Diensten op enige andere
manier (geautomatiseerd of anderszins) te doorzoeken dan door middel van
onze momenteel beschikbare gepubliceerde interfaces verstrekt door
Fazzination (en alleen in overeenstemming met die algemene voorwaarden),
of tenzij geautoriseerd door de robots.txt of Fazzination of andere robotuitsluitingsmechanismen; (d) 'Scraping' van de Services, met name Content
'scraping' (zoals hieronder uiteengezet) van de Services; (e) de Services
gebruiken om gewijzigde, misleidende of nep-informatie over middelen te
verzenden, inclusief maar niet beperkt tot het namaken van TCP-IPpakketkoppen of e-mailheaders; of (f) interfereren met (of proberen te
interfereren met) of interfereren met (of proberen te) met de toegang van een
Abonnee, host of netwerk, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van
een virus naar, spamming of overbelasting van de Services , of door middel
van scripted gebruik van de Services op een zodanige wijze dat dit een
onevenredig zware belasting voor de Services vormt.

4. Registratie en beveiliging
Als voorwaarde voor het gebruik van bepaalde Services en om ons toe te
staan deze aan u te leveren, moet u mogelijk een account aanmaken (een
"Account"), uw naam en een e-mailadres opgeven en een wachtwoord en
gebruikersnaam kiezen voor Fazzination dat wordt gebruikt als standaardlink
naar uw standaard Fazzination magazine in de vorm van .Fazzination.com/p/
[gebruikersnaam] (een "Fazzination-URL").
U stemt ermee in om Fazzination te voorzien van correcte, volledige en
bijgewerkte registratie-informatie, met name uw e-mailadres.
Het is erg belangrijk dat het e-mailadres dat aan uw Fazzination-account is
gekoppeld, correct en up-to-date is. Als u ooit uw wachtwoord vergeet, of
erger nog, als u het slachtoffer wordt van een kwaadwillige phishing-aanval,
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dan is een werkend e-mailadres vaak de enige manier om uw account te
herstellen.
U bent ook verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van
uw accountwachtwoord en voor de beveiliging van uw account, en u zult
Fazzination onmiddellijk op de hoogte brengen van feitelijk of vermoedelijk
verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van uw account- of
accountwachtwoord.

5. Privacy
Voor informatie over hoe Fazzination uw informatie verzamelt, gebruikt en
deelt, kunt u ons privacybeleid bekijken. Door onze Services te gebruiken,
verklaart u dat u het Privacybeleid hebt gelezen, dat beschrijft hoe wij
dergelijke informatie verzamelen, gebruiken en delen (zoals beschreven in het
Privacybeleid).
Merk op dat Fazzination GEEN advertenties heeft en geen partners waarmee
wij uw data of profielen delen. Onze Servers staan in Europa en wij delen
geen infornatie met de Verenigde Staten / andere landen.

6. Content en abonnementsinhoud
Definities:
Voor de toepassing van deze Overeenkomst: (1) is de term "Content" een
creatieve uitdrukking en omvat, zonder beperking, video, audio, foto's,
afbeeldingen, illustraties, animaties, logo's, hulpprogramma's, geschreven
berichten, antwoorden, opmerkingen, informatie, gegevens, tekst, software,
scripts, uitvoerbare bestanden, grafische afbeeldingen die toegankelijk
worden gemaakt op of via de Services; (2) de term "Inhoud van de Abonnee"
betekent inhoud die door een Abonnee wordt ingediend, overgedragen of
anderszins verstrekt aan de Services. Inhoud omvat, zonder beperking, alle
inhoud voor abonnees.
Uw rechten met betrekking tot abonnementsinhoud:
Abonnees behouden het eigendom en / of andere toepasselijke rechten op
Abonnementsinhoud en Fazzination en / of derden behouden het eigendom
en / of andere toepasselijke rechten op alle Inhoud anders dan
Abonnementsinhoud.
U behoudt het eigendom van intellectuele eigendom dat u bezit en publiceert
op Fazzination.
Licentie voor abonnementsinhoud voor Fazzination:
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Wanneer u Abonnementsinhoud aan Fazzination verstrekt via de Services,
verleent u Fazzination een niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij,
sublicentieerbaar, overdraagbaar recht en licentie voor gebruik, host, opslag,
cachegeheugen, reproductie, publicatie, weergave (openbaar of anderszins) ,
uitvoeren (publiekelijk of anderszins), distribueren, verzenden, wijzigen of
wijzigen (inclusief, zonder beperking, de vereisten van netwerken, apparaten,
services of media via welke de Services beschikbaar zijn) en afgeleide
werken van dergelijke Abonnementsinhoud maken. De rechten die u in deze
licentie verleent, zijn voor de beperkte doeleinden om Fazzination in staat te
stellen de Services uit te voeren, te verbeteren en te promoten in
overeenstemming met hun functionaliteit en om nieuwe Services te
ontwikkelen. De verwijzing in deze licentie naar "het creëren van afgeleide
werken" is niet bedoeld om Fazzination het recht te geven om belangrijke
redactionele wijzigingen of afleidingen aan te brengen, maar het geeft
Fazzination de mogelijkheid om bijvoorbeeld Fazzination-abonnees te
abonneren op de inhoud van de Abonnee. om een Fazzination Lijn aan een
andere te herdistribueren op een manier die hen in staat stelt om hun eigen
tekst of andere inhoud vóór of na uw abonnementsinhoud toe te voegen.
Wanneer u uw creaties uploadt naar Fazzination, geeft u ons toestemming
om ze beschikbaar te maken op alle manieren die u van ons verwacht
(bijvoorbeeld via uw Magazine, RSS, het Fazzination-dashboard, enzovoort).
We zullen nooit iets doen met je werk dat je verrast.
U stemt er ook mee in dat deze licentie het recht voor Fazzination omvat om
alle publiekelijk gepubliceerde inhoud beschikbaar te stellen aan derden die
door Fazzination zijn geselecteerd, zodat dergelijke derden deze inhoud
kunnen overnemen en / of analyseren op andere media en diensten.
Een voorbeeld van wat het betekent om "alle openbaar gepubliceerde Inhoud
beschikbaar te maken" aan een Fazzination-partner voor distributie of
analyse, is de licentieverlening van de Fazzination "firehose", een live feed
van alle openbare activiteiten op Fazzination, aan partners, zoals
zoekmachines.
Let ook op het volgende: deze licentie voor uw abonnementsinhoud blijft
actief, zelfs als u stopt met het gebruik van de Services, voornamelijk
vanwege het sociale aspect van de Content die wordt gedeeld via
Fazzination's Services. Wanneer u iets openbaar publiceert, kunnen anderen
ervoor kiezen hier commentaar op te geven en uw Inhoud onderdeel te
maken van een sociale discussie die later niet kan worden verwijderd zonder
het woord van anderen met terugwerkende kracht te censureren.
Waar u rekening mee moet houden voordat u iets publiceert: wanneer u iets
openbaar beschikbaar maakt op internet, is het praktisch onmogelijk om alle
exemplaren ervan te wissen: denk aan Screenshots, teksten kopieren etc.
U stemt er ook mee in dat u de intellectuele eigendomsrechten van anderen
respecteert, en u verklaart en garandeert dat u over alle benodigde rechten
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beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle Abonnementsinhoud die u
aan ons overdraagt.
Content Licentie voor u:
Fazzination biedt aan u, als abonnee van de Services, een wereldwijde,
herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare
licentie voor het downloaden, opslaan, bekijken, weergeven, uitvoeren van
afgeleide werken van Content, exclusief distribueren en maken, exclusief in
verband met uw gebruik van en in strikte overeenstemming met de
functionaliteit en beperkingen van de Services. Dit betekent bijvoorbeeld dat
we Content aan u in licentie geven, zodat u deze kunt berekenen.
Naleving van de Community richtlijnen:
U stemt ermee in dat u de Community richtlijnen van Fazzination niet schendt.
Deze richtlijnen zijn in ontwikkeling en volgen juni 2018. In het heel kort
bevatten deze dat op Fazzination niet mag worden gekwetst, vernederd, tot
geweld aangezet, commerciele activiteiten via advertentie en promotie mogen
worden ondernomen en geen expliciete sex mag worden verspreid.
Beëindiging en verwijdering:
Bij beëindiging van uw account of bij het verwijderen van bepaalde delen van
de abonnementsinhoud van de services, zal Fazzination alle redelijke
inspanningen leveren om dergelijke toegang tot dergelijke
abonnementscontent te stoppen en om het gebruik ervan uit te schakelen en,
indien vereist door het toepasselijke privacybeleid, uw Accountgegevens en /
of inhoud van abonnees verwijderen, tenzij het is toegestaan of vereist om
deze informatie te bewaren in overeenstemming met de wet; u erkent echter
en gaat akkoord met het volgende: (a) verwijderde abonnementscontent kan
gedurende een redelijke periode in caches of back-ups blijven en (b) kopieën
van of verwijzingen naar de abonnementscontent zijn mogelijk niet volledig
verwijderd (vanwege naar de aard van tranzzing, bijvoorbeeld). U kunt uw
account hier op elk gewenst moment verwijderen.

7. Garantieverklaring; Beschikbare
services op basis van "AS IS" (zoals het is)
Uw toegang tot en gebruik van de Services of Content is op eigen risico. U
BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE DIENSTEN AAN U
WORDEN VERSTREKT OP BASIS VAN "AS IS" (ZOALS HET IS) EN
"ZOALS BESCHIKBAAR" (ZOALS BESCHIKBAAR). ZONDER BEPERKING
VAN HET VOORGAANDE, EN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN
DOOR DE WET, VERKLAART FAZZINATION ALLE GARANTIES,
EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID.
Fazzination geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met
betrekking tot de Services, inclusief enige verklaring of garantie dat het
gebruik van de Services (a) tijdig, ononderbroken of foutloos of in combinatie
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met andere hardware, software en systemen zal zijn. of gegevens zullen
werken, (b) voldoet aan uw eisen of verwachtingen, (c) vrij is van fouten of dat
gebreken worden gecorrigeerd, (d) vrij is van virussen of andere schadelijke
componenten; of (e) volledig veilig is of dat de informatie die u met ons deelt,
veilig is. Fazzination biedt geen verklaringen of garanties van welke aard met
betrekking tot de Inhoud. Abonnementsinhoud wordt met name verstrekt door
en is de volledige verantwoordelijkheid van de Abonnee die deze Inhoud heeft
verstrekt. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen
van Fazzination of via de Services, biedt enige garantie die hier niet
uitdrukkelijk wordt vermeld.

8. Tijdsbeperking voor claims en
vrijstelling van aansprakelijkheid
U gaat ermee akkoord dat een claim die voortkomt uit of in verband met deze
Overeenkomst of uw relatie met Fazzination binnen een jaar na het ontstaan
van een dergelijke claim moet worden ingediend; anders wordt uw claim
definitief geblokkeerd.
Voor zover toegestaan door de wet, bevrijdt u Fazzination en zijn
werknemers, agenten, consultants, directeuren, aandeelhouders en andere
personen of entiteiten die directe of indirecte zeggenschap hebben over,
onder de algemene controle van of direct of indirect gecontroleerd worden
door Fazzination ( de "Fazzination-partners") van verantwoordelijkheid,
aansprakelijkheid, claims, eisen en / of schade (feitelijk of van welke aard dan
ook) van welke aard dan ook, bekend en onbekend (inclusief, maar niet
beperkt tot, claims van nalatigheid) die voortkomen uit of verband houden met
Naar het volgende:
Geschillen tussen abonnees, inclusief die tussen u en andere abonnees.
De acties van derden in het algemeen (bijvoorbeeld personen of entiteiten die
geen Fazzination of een Fazzination-partner zijn), inclusief sites en services
van derden.
Geschillen met betrekking tot het gebruik van of handelen via uw account
door u of een derde partij.
Claims met betrekking tot ongeoorloofde toegang tot gegevenscommunicatie
met betrekking tot of inhoud die is opgeslagen onder of gerelateerd aan uw
account, inclusief, maar niet beperkt tot ongeoorloofde onderschepping,
gebruik of wijziging van dergelijke berichten of uw inhoud. Voor de
duidelijkheid omvat dit alle claims met betrekking tot de beveiliging van uw
accountgegevens.

9. Beperking van aansprakelijkheid
Fazzination, Terms-of-Use 2018 (NL), 18 mei 2018

7

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN
TOEPASSELIJK RECHT, FAZZINATION EN HET FAZZINATION
PARTNERS is niet aansprakelijk voor: (a) indirecte, incidentele morele
PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD; (B) VERLIES VAN:
WINST, INKOMSTEN, GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE
IMMATERIËLE VERLIEZEN; (C) SCHADE MET BETREKKING TOT UW
TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG
TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN; (D) BESCHADIGING VAN
GEDRAG HET GEDRAG OF INHOUD VAN derden of abonnementen DE
SERVICES, inclusief, zonder beperking, BELEDIGEND OFFICIAL illegale of
CONTENT; EN / OF (E) SCHADE OP ENIGE MANIER BETREFFENDE
ENIGE INHOUD. Deze beperking geldt voor alle vorderingen, of ze nu
gebaseerd is op garantie, CONTRACT, NIET-rechtmatig handelen OF
ANDERE JURIDISCHE THEORIE, IS OOK FAZZINATION gemeld of NIET
OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE,
EN VERDER WAAR EEN OPLOSSING BESCHIKBAAR HIER WORDT NIET
GEACHT AAN ZIJN ESSENTIËLE DOEL VOLDOEN.
VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN
TOEPASSELIJK RECHT, de totale aansprakelijkheid van FAZZINATION EN
FAZZINATION PARTNERS VOOR EEN CLAIM ONDER DEZE
OVEREENKOMST, inclusief geïmpliceerde garanties, BEPERKT TOT
MAXIMAAL honderd euro (€ 100,00) of het bedrag dat u aan ons hebt betaald
voor de GEBRUIK VAN DE TOEPASSELIJKE SERVICE(S).

10. Beëindiging
Beide partijen kunnen deze Overeenkomst ten alle tijde beëindigen door de
andere partij hiervan op de hoogte te stellen. Fazzination kan uw toegang tot
of gebruik van de Services onmiddellijk opschorten of opschorten zonder
voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden of zonder
reden, inclusief, maar niet beperkt tot, enige schending door u van de
bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst. Fazzination kan in het
bijzonder Accounts die zijn gemarkeerd voor herhaalde auteursrechtinbreuk
beëindigen of opschorten.
Bij beëindiging van uw toegang tot of de mogelijkheid om een Dienst te
gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot opschorting van uw Account voor
een Dienst, wordt uw recht op toegang tot die Service en alle Inhoud
onmiddellijk beëindigd. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die door hun
aard na beëindiging van de Overeenkomst moeten blijven voortbestaan,
blijven onverminderd van kracht, inclusief maar niet beperkt tot de
eigendomsbepalingen, garantieverklaringen en
aansprakelijkheidsbeperkingen. Beëindiging van uw toegang tot en gebruik
van de Services vrijwaart u niet van verplichtingen die ontstonden
voorafgaand aan een dergelijke beëindiging of beperkte aansprakelijkheid
jegens Fazzination of een derde partij en ontslaat u ook niet van uw rechten
als u een gebruiker bent uit de Verenigde Staten, zoals beschreven in het
Privacybeleid.
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11. Keuze van toepasselijk recht en
jurisdictie
U en Fazzination komen overeen dat we elke claim of controverse in rechte of
in redelijkheid die voortvloeit uit deze Overeenkomst of de Services zal
oplossen in overeenstemming met deze paragraaf of als u en Fazzination
schriftelijk anders overeenkomen. Voordat u overschakelt naar formele
geschillenbeslechting, raden we u ten zeerste aan contact met ons op te
nemen om een oplossing te vinden.
Wet en forum voor juridische geschillen:
Deze Overeenkomst is in alle opzichten onderworpen aan de Nederlandse
wetgeving zoals die van toepassing is op overeenkomsten die worden
gesloten en volledig worden geïmplementeerd in Nederland tussen inwoners
van Nederland, ongeacht tegenstrijdige wettelijke bepalingen. U stemt ermee
in dat een claim die u tegen hebt of een geschil dat u hebt met Fazzination
uitsluitend moet worden beslecht door een rechtbank in Nederland,
Amsterdam, tenzij anderszins door de partijen is overeengekomen. U stemt
ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de
rechtbanken in Nederland met het doel om al deze claims of geschillen te
beslechten.
Amsterdam, Mei 2018
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