GEBRUIKSVOORWAARDEN MOOISTEROUTES.NL
De website mooisteroutes.nl wordt beheerd door Stichting De Mooiste Routes, gevestigd te Leersum en ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 60883898.
Deze voorwaarden gelden voor ieder bezoek aan en gebruik van deze website en op alle diensten en/of informatie die
via deze website aangeboden worden met inbegrip van de op de website gepubliceerde routes. Door de website te
gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door De Mooiste
Routes worden gewijzigd en zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op deze website.
AUTEURSRECHT
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij De Mooiste Routes. De informatie op
deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om
(delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te
vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van De Mooiste Routes. Hieronder is ook begrepen het publiceren van de
beschrijvingen en/of gps-data van de Routes, in welke vorm dan ook, op verzamelwebsites waaronder, maar niet
beperkt tot, RouteYou en Wikilocs.
In afwijking van de voorgaande alinea is het gebruik van de Routes voor met een niet-commercieel oogmerk
georganiseerde groepstochten toegestaan mits daarbij de routenaam en de rechten van De Mooiste Routes vermeld
worden.
INHOUD VAN DE WEBSITE
Wij hebben de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Mooiste Routes garandeert
niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal
zijn van fouten.
Voor zover wettelijk toegestaan sluit De Mooiste Routes, waaronder mede verstaan de aan ons verbonden vrijwilligers,
hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door
en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het
bijzonder zal De Mooiste Routes in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze
ontstaat door en/of voortvloeit uit:
• handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
• de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
• het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.
Bij het volgen van de routes moet u de normale verkeersregels en andere wettelijke verboden en geboden in acht
nemen. Dit geldt ook voor gedragsregels en/of verboden die specifiek voor een gebied gelden.
GELINKTE SITES
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere
sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat De Mooiste
Routes verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze
andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.
DOOR GEBRUIKERS GEPLAATSTE INFORMATIE
Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Wij zijn hiervoor niet
verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te
wijzigen of te verwijderen. worden niet aan derden verstrekt.
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GEBRUIKSVOORWAARDEN MOOISTEROUTES.NL
PERSOONSGEGEVENS
Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring
van toepassing. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.
CONTACT
Indien u een vraag of klacht heeft over deze website neem dan contact met ons op.
Postadres: Stichting De Mooiste Routes, Cor Mellemalaan 11, 5626 HR Eindhoven
E-mailadres: klantenservice@demooisteroutes.nl
Versie 1.0, d.d. 01-12-2020
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