GEBRUIKSVOORWAARDEN AFBOUW APP
We hebben deze voorwaarden geschreven voor de app ‘Afbouw App’. Daar zijn deze dus ook op van
toepassing. Als je de applicatie van Afbouw App gebruikt dan ga je akkoord met deze voorwaarden.
Als je niet akkoord wil gaan, kun je de app niet gebruiken.
Branche Channel is de ontwikkelaar/leverancier van de Afbouw App. Obimex bv is niet de afnemer van
de Afbouw App. Obimex is, zoals wij dat noemen, een contentleader. Dit betekent dat zij mogen
bepalen welke content, of informatie, er wordt gedeeld op de Afbouw App. Maar, Branche Channel
mag hierin mee bepalen en als Branche Channel het ergens niet mee eens is, mag Branche Channel
weigeren de content te (laten) plaatsen. Andere partijen mogen content plaatsen. Dit noemen wij
contentfeeders. Dit zijn, bijvoorbeeld, bedrijven die hún verhaal willen vertellen op de Afbouw App. Dit
is de content waar Obimex en Branche Channel samen zeggenschap over hebben. Als jij content wat
is gedeeld op de Afbouw App door de contentleader of een (van de) contentfeeder(s) vervelend of
aanstootgevend vindt, kun je dit met de contentleader, OBIMEX, of de desbetreffende
Contentfeeder(s) opnemen. Branche Channel kan hierin niks voor je betekenen.

Intellectuele eigendomsrechten;
Branche Channel is en blijft de eigenaar van Afbouw App. De (intellectuele eigendoms-) rechten en
vormgeving zijn van Branche Channel, haar licentiegevers of inzenders kunnen bijdragen op de App.
Maar, als het is gemaakt of ingezonden door anderen, zijn zij daar natuurlijk eigenaar van.
Deze app is alleen bedoelt voor jouw persoonlijke gebruik. Je mag deze app niet voor commerciële
doeleinden gebruiken. Als je toch graag de app op een andere manier wil gebruiken, willen we altijd
naar je luisteren. Daarom moeten wij, voor je de app op een andere manier mag gebruiken, jou eerst
schriftelijk toestemming hebben gegeven.
Aansprakelijkheid Branche Channel;
We doen altijd ons best voorzichtig en zorgvuldig te werk te gaan bij het verkrijgen en delen van
informatie op de app. Wel willen we zeggen dat Branche Channel niet aansprakelijk is voor schade of
problemen die een gebruiker (jij) oploopt omdat je de app gebruikt of juist omdat je de app een tijdje
niet kan gebruiken. Dit geldt allemaal natuurlijk niet als w e met opzet voor zulke problemen zorgen, óf
als we bewust roekeloos zijn omgegaan met zaken die zo’n fout had kunnen voortbrengen.
We zijn ook niet aansprakelijk voor informatie op de app die onvolledig of onjuist is, tenzij we bewust
foute of onvolledige informatie geven. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor verwijzingen naar sites die
door andere partijen (derden) zijn gedaan en voor de inhoud van door derden aangeboden bijdragen,
zoals foto’s, tekst en video’s.
Bijdragen door jou als gebruiker;
Op sommige onderdelen van de app kun je zelf, vrijwillig, een bijdrage leveren, bijvoorbeeld bij de
deelname aan een forum, een chat of als je zelfs foto’s, tekst, geluid, ideeën of concepten deelt. Als je
zoiets bijdraagt, gelden er wel een paar extra regels.
•

We verwachten van jou dat jij je netjes gedraagt op de app. Dat wil zeggen, hou je aan wat over
het algemeen als normaal wordt beschouwd. Dus, bijvoorbeeld, we willen geen pornografische,
discriminerende of racistische uitlatingen op onze apps zien, van wie dan ook.
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Als je iets bijdraagt, dan is het jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat je daarmee geen
eigendomsrechten van anderen schendt. Dat wil zeggen, jij garandeert ons dat je niet materiaal
van een ander gebruikt. Als je dat wel doet, dan is dat op eigen risico en is Branche Channel
daarvoor niet aansprakelijk.
Alle rechten ten aanzien van de bijdrage – met uitzondering van de rechten op foto’s, video’s en
ander beeld-of geluidsmateriaal – worden op het moment van deelname door de gebruiker
overgedragen aan Branche Channel, zonder dat Branche Channel hiervoor een vergoeding
verschuldigd is. Indien voor de overdracht nog een nadere akte nodig is, zal de gebruiker
hieraan zijn volledige medewerking verlenen.
Ten aanzien van foto’s, video’s en ander beeld-of geluidsmateriaal geldt dat de rechten op het
materiaal bij de gebruiker blijven.
We verwachten ook van je dat je onze app niet misbruikt door er heel vaak hetzelfde bericht op
te zetten, of “spam”.
Als je iets bijdraagt waar wij (Branche Channel) het niet mee eens zijn staan wij altijd in ons
recht om jouw bijdrage weer te verwijderen. Zolang je je aan deze regels houdt, zal dat niet
gauw gebeuren.
Jij draagt zelf de verantwoordelijkheid voor wat je zegt. Denk dus goed na voordat je wat
bijdraagt. Branche Channel is niet aansprakelijk voor wat je zegt.
Je mag geen commerciële berichten plaatsten op de app.
Als je wat bijdraagt, is het jouw verantwoordelijkheid te zorgen dat je bijdrage geen virussen
bevatten of iets anders dat de app, servers of andere onderdelen van Branche Channel schade
toe kan brengen.
Je gaat ermee akkoord dat zijn inlognaam (danwel nickname) vermeld wordt bij de
foto/video/tekstbericht. Voor andere doeleinden hoeft Branche Channel geen bronvermelding
toe te passen. Gegevens en cookies om de App zo optimaal mogelijk te laten functioneren en
om deze te kunnen afstemmen op de voorkeuren van de gebruikers, worden bepaalde
gegevens betreffende de gebruikers van de App verzameld. Deze informatie kan verzameld
worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die
door de bezochte App automatisch op uw computer worden geplaatst. Gebruiker kan het
gebruik van cookies via de instellingen van zijn browser uitschakelen.
Voor zover Branche Channel met behulp van cookies persoonsgegevens over u verzamelt,
verwerkt Branche Channel die conform de bepalingen van het Privacy- en cookiestatement
(http://www.afbouwapp.pdf) van Branche Channel, hierin vindt u tevens verdere informatie over
het gebruik van cookies door Branche Channel.
Rechtskeuze:
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Almelo.
Wijzigingen:
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Branche Channel aangepast worden.
Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de App staan vermeld. Wij
adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Vragen:
Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, dan kunt u
daarvoor terecht bij info@afbouwapp.com of contact opnemen met: Branche Channel BV
T: 0800- E: info@afbouwapp.com KvK: 55991238

PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT;
Branche Channel B.V. (hierna: wij/we) zal de door jou als gebruiker (hierna: jij/je) verstrekte
persoonsgegevens opnemen in een bestand ten behoeve van het gebruik door Afbouw App en aan
haar gelieerde ondernemingen. Afbouw App zal als verantwoordelijke zorgvuldig en in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en
regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens. In dit privacy- en cookiestatement wordt beschreven
hoe Afbouw App met uw persoonsgegevens omgaat.
Gebruik persoonsgegevens door Afbouw App.
De persoonsgegevens die jij aan ons meldt zullen wij gebruiken om de diensten die je gaat gebruiken
of al gebruikt op de beste manier te laten werken en om statistieken van te maken. Ook mogen we uw
gegevens gebruiken voor onze eigen (commerciële) marketingactiviteiten. Dit zou een periodieke
nieuwsbrief kunnen zijn waarin we je op de hoogte houden van aanbiedingen en dergelijke. We
mogen ook jouw klikgedrag in de gaten houden en cookies bewaren over jouw activiteiten op de app.
Dit is voor ons belangrijk om alles om jou te laten draaien en alles persoonlijk te maken en te houden.
Kort gezegd, om jouw profiel en onze forums optimaal te maken. Om dit alles te doen, mogen we
derden inschakelen als we dat nodig vinden om te zorgen dat we alles ook echt zo goed mogelijk
kunnen doen.
Overdracht activiteiten;
Als Afbouw App of een onderdeel van Afbouw App wordt verkocht of fuseert met een ander bedrijf, kan
het goed zijn dat de persoonsgegevens die we van jou hebben gekregen en (rechtsmatig) hebben
verzameld een onderdeel zijn van die transactie.
Cookies;
Wat doen cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die je bezoekt op uw computer geplaatst worden. Zo
worden er bij een bezoek aan de app van Afbouw App cookies opgeslagen op de harde schijf van je
computer, zodat je bij een volgend bezoek aan de Apps als gebruiker wordt herkend. Door Afbouw App
kan zo informatie over jouw gebruik van de App worden verzameld. Voor zover Afbouw App met
behulp van cookies persoonsgegevens over u verzamelt, verwerkt Afbouw App die conform de
bepalingen van het Privacy- en cookiestatement.
Welke cookies gebruikt Afbouw App?

Afbouw App maakt op haar App gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige
gevallen worden cookies automatisch verwijderd als u uw browser afsluit, in andere gevallen blijven
deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek aan de App worden
uitgelezen.
Afbouw App plaatst zelf cookies, ook wel first party cookies genoemd. Deze cookies zijn gemaakt door
of voor Afbouw App, worden door Afbouw App op uw computer opgeslagen en alleen Afbouw App
heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Zulke
cookies worden door Afbouw App bijvoorbeeld gebruikt om het mogelijk te maken dat u ingelogd blijft.
Weigeren en verwijderen van cookies
Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens uw volgende gebruik van de App geen nieuwe cookies
meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help functie van jouw
browser. Daar kunt je ook vinden hoe je reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. NB: als je
helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, moet je deze instellingen wijzigen in alle browsers
en op alle computers die je gebruikt. Als je cookies weigert en/of verwijdert kan het gebeuren dat je
niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de App of dat je geen toegang hebt tot
(onderdelen van) de App.
Recht op verzet
Indien je geen (commerciële) informatie meer van Afbouw App wenst te ontvangen over de producten
en diensten van Afbouw App, dan kun je dat hier aangeven: Voor specifieke vragen of opmerkingen
met betrekking tot de wijze waarop Afbouw App met persoonsgegevens om gaat, kun je contact
opnemen met:
Branche Channel BV T: 0800- E: info@afbouwapp.com KvK: 55991238
Wijzigingen Privacy- en cookiestatement
Deze Privacy- en cookiestatement kan te allen tijde door Branche Channel aangepast worden. Deze
aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de App staan vermeld. Wij adviseren
daarom het Privacy- en cookiestatement regelmatig te bekijken.
Rechtskeuze
Op het Privacy- en cookiestatement, de gebruikersvoorwaarden Afbouw App en de algemene
voorwaarden kopen bij partners is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Almelo, tenzij wegens de wet vereist is dat
deze geschillen elders aan een rechter worden voorgelegd.

