
Algemene voorwaarden PrijsvragenTOP100.nl 

PrijsvragenTOP100.nl  is  een  onderdeel  van  Triati  en  staat  als  zodanig 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 
01160426. 

Alle bezoekers dienen deze algemene voorwaarden zorgvuldig  te  lezen 
voordat gebruikt wordt gemaakt van de website. 

Grijpskerk, 2 februari 2010. 

1. Omschrijving actoren 

De  websites  PrijsvragenTOP100.nl  en  PrijsvragenTOP100.be,  hierna  nader 
aan te duiden als ‘de website’; 

De bezoeker van de website, hierna nader aan te duiden als ‘de bezoeker’; 

De redactie van PrijsvragenTOP100 en eigenaar van de website Triati, hierna 
nader aan te duiden als ‘de redactie’; 

Derden  die  de  acties  aanbieden  door  middel  van  een  vermelding  op 
PrijsvragenTOP100.nl, hierna nader aan te duiden als ‘de organisator’. 

2. Inhoud van de website 

De  redactie  stelt  de  inhoud  van  de  website  met  de  grootst  mogelijke 
zorgvuldigheid samen. Vanwege de snelle werking en de enorme omvang van het 
internet is niet alle (bereikbare) informatie op of vanaf de website afkomstig van 
de  redactie.  Indien  en  voor  zover  van  het  laatste  sprake  is,  is  de  redactie  niet 
verantwoordelijk voor de betreffende informatie of content. 

3. Overeenkomst 

a. Indien  u  via  de website  overeenkomsten  aangaat,  op welke manier 
dan ook, dan wel –  in de brede zin – gebruik maakt van de op deze 
website  aangeboden  diensten,  zijn  deze  Algemene  Voorwaarden 
automatisch van toepassing; 

b. Indien u zelf algemene voorwaarden hanteert, dan worden deze door 
de redactie uitdrukkelijk van de hand gewezen; 

c. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden 
nietig,  dan  wel  ongeldig  worden  verklaard,  dan  blijven  de  overige 
bepaling onverminderd van toepassing. 

4. Deelname 

a. U  kunt  alleen  gebruik  maken  van  de  website  indien  u  daartoe 
wettelijk  bevoegd  bent.  Vanwege  de  snelle  werking  en  de  enorme 
omvang  van  het  internet  is  het  echter,  in  alle  redelijkheid,  voor  de 



redactie  niet  mogelijk  om  uw  bevoegdheid  te  controleren.  Hiervan 
dient u zich bewust te zijn, en is het gebruik dan ook voor eigen risico. 
De redactie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, 
die  het  gevolg  is  van  onbevoegde  deelname  zoals  die  in  dit  lid 
verbonden is. 

b. Deelname  aan  en  het  gebruik  van  de  website  is  geheel  voor  eigen 
risico. 

c. Indien  u  via  de website  prijzen  kunt winnen,  of  kans maakt  op  een 
beloning van vergelijkbare aard, gelden voor die acties waarvan niet 
de algemene voorwaarden van de organisatie op van toepassing zijn, 
in ieder geval de volgende bepalingen: 

i. u dient rekening te houden met een (vooraf) bepaalde termijn, 
waarbinnen u kunt deelnemen; 

ii. wordt u via e‐mail of anderszins op de hoogte gesteld indien u 
een prijs, of een beloning van vergelijkbare aard, toekomst; 

iii. u dient rekening te houden dat de redactie gerechtigd  is, om 
welke reden dan ook, de inschrijftermijn vervroegd te sluiten; 

iv. u  dient  rekening  te  houden  dat  een  prijs  of  vergelijkbare 
beloning  nimmer  tegen  contanten  is  in  te  wisselen  bij  de 
redactie; 

v. u dient rekening te houden dat de redactie gemachtigd is om 
deelnemers uit te sluiten vanwege een onvolledige of onjuiste 
deelname  dan  wel  vanwege  het  deelnemen  terwijl  de 
bezoeker  niet  wettelijk  bevoegd  was.  De  redactie  is  niet 
verplicht de deelnemer hiervan op de hoogte te brengen; 

vi. u dient rekening te houden dat er over de wijze van deelname 
of over de uitslag nimmer gecorrespondeerd kan worden; 

5. Gegevens 

a. U kunt de nieuwsbrief van de website alleen ontvangen  indien u uw 
gegevens,  zoals  bijvoorbeeld  uw  naam  en  het  land  waarin  u 
woonachtig bent, bekendmaakt. 

b. Uw  gegevens  worden  met  de  grootst  mogelijke  zorgvuldigheid 
behandeld  en  op  deze  behandeling  zijn  wettelijke  (onder  meer 
privacybeschermende)  regelingen van  toepassing.  Een en ander met 
in achtneming van art 4c. 

c. U verklaart zich ermee akkoord dat de redactie gebruik maakt van uw 
gegevens  voor  marketingdoeleinden,  zowel  voor  haarzelf  als  voor 
haar  commerciële  partners.  Uitsluitend  op  uw  uitdrukkelijk, 
schriftelijk en/of per e‐mail gedane verzoek, worden uw gegevens niet 



aangewend voor de voorgenoemde doeleinden en worden deze niet 
opgeslagen als databankinformatie. 

6. Intellectueel eigendom 

De rechten, alsmede de  intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot 
de  website,  waaronder  begrepen  de  rechten  op  de  teksten,  afbeeldingen, 
vormgeving,  databestanden,  foto’s  en  overig  (stilstaand  en/of  bewegend) 
beeldmateriaal,  geluidsmateriaal,  formats,  software,  merken  (inclusief 
domeinnamen)  en  overige  goederen  berusten  bij  de  redactie,  haar 
licentienemers en/of haar adverteerders dan wel commerciële partners. Het 
is  niet  toegestaan  enig  inbreuk  op  deze  rechten  te  (doen) maken,  tenzij  u 
hiervoor  uitdrukkelijke  schriftelijke  toestemming  heeft  ontvangen  van  de 
redactie. 

7. Uitsluiting 

De redactie behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om uw deelname aan 
op  en/of  via  de  website  aangeboden  diensten  dan  wel  spelletjes  uit  te 
sluiten, zonder hiervoor de bezoeker dan wel deelnemer te informeren. 

8. Derden 

a. De redactie is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de aard 
en  inhoud  van  de  informatie  die  via  links,  teksten,  banners  of 
anderszins op dan wel via de website is te verkrijgen of te raadplegen. 

b. De redactie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, 
die  is  geleden  doordat  derden  misbruik  dan  wel  normaal  gebruik 
maken van haar systeem of haar website. 

9. Aansprakelijkheid 

De  redactie  sluit  iedere  aansprakelijkheid  uit  voor  schade,  van  welke  aard 
dan  ook,  die  gebruikers  en/of  bezoekers  van  de  website,  direct  dan  wel 
indirect, lijden. 

10. Vrijwaring 

Indien en voor zover derden jegens de redactie een schadevordering instellen 
welke schade door die derden veroorzaakt is door uw handelen en/of nalaten 
van u, vrijwaart de redactie zich volledig van deze claim. 

11. Toepasselijk recht 

Alle  conflicten  tussen  u  en  de  redactie  welke  voortvloeien  uit  uw  gebruik 
en/of  het  bezoek  aan  de  website  worden  beheerst  door  het  Nederlands 
recht.  De  bevoegde  rechter  van  de  Rechtbank  te  Groningen  is  als  enige 
gevoegd van geschillen kennis te nemen. 


