algemene gebruiksvoorwaarden
Deze bepalingen en voorwaarden voor lidmaatschap zijn van toepassing in het land waar je je aanmeldt als lid van deze weblocatie MOTOGAY.COM
(de “site”). Deze site werd ontwikkeld door AILM (Association Internet Loisirs Moto).
Deze algemene voorwaarden in nederlandse zijn een samengevatte vertaling van de algemene gebruiks- en abonnementsvoorwaarden in het Frans,
die van toepassing zijn op alle gebruikers, ongeacht hun nationaliteit.
Lees alsjeblieft deze bepalingen en voorwaarden voor lidmaatschap zorgvuldig door voordat je je op de site aanmeldt als lid. Als je niet
instemt met deze bepalingen en voorwaarden, dan dien je je NIET aan te melden als lid.
1. Aanvaarding van bepalingen en voorwaarden voor lidmaatschap
1.1 Door ter aanmelding op "Ik aanvaard de algemene gebruiksvoorwaardente" klikken, wordt verondersteld dat u instemt met deze bepalingen en
voorwaarden voor lidmaatschap.
1.2 Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen en voorwaarden voor lidmaatschap van tijd tot tijd te veranderen of te herzien (met
inachtneming van je recht tot beëindiging zoals omschreven in paragraaf 8). Alle herzieningen van deze bepalingen en voorwaarden worden je de
eerstvolgende keer dat je als lid inlogt op de site kenbaar gemaakt.
2. Omschrijving van lidmaatschap en inschrijving
2.1 Als lid kun je gratis van vele van de diensten op de site gebruik maken. Voor andere delen van de site moet je echter betalend lid zijn. Voor een
volledige omschrijving van de op deze site aangeboden diensten en de inschrijvingsopties voor leden, kun je de kijken op de pagina over de voordelen
van betalend lidmaatschap.
2.2 Betalingen voor lidmaatschap kunnen worden gedaan in euro's.
2.3 Let op! Een inschrijving als lid die door jou betaald wordt, is onderworpen aan een minimale contractperiode van 15 dagen.
2.4 Onze vereniging is, vereenkomstig de Franse wet, niet onderworpen aan de Duitse btw.
3. Minimumleeftijd
3.1 Je dient 18 jaar of ouder te zijn om je aan te melden als lid ans en/of je meerderjarig bent in het land waar je woont. Als we ontdekken of vermoeden
dat je nog geen 18 bent, dan behouden we ons het recht voor je lidmaatschap van deze site onmiddellijk en zonder aankondiging op te schorten of te
beëindigen zonder dat je aanspraak kunt maken op een terugbetaling als je niet kunt bewijzen dat je meerderjarig bent.
4. Wachtwoord, gebruikersnaam en veiligheid
4.1 Tijdens de aanmelding als lid kies je een wachtwoord en gebruikersnaam die je kunt gebruiken om je lidmaatschapsaccount en profiel te openen en
in te loggen op de ledenpagina's van de site.
4.2 Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat je wachtwoord en gebruikersnaam vertrouwelijk blijven en je bent verantwoordelijk voor alle
activiteiten die onder deze naam worden uitgevoerd. We zijn niet in staat de identiteit van mensen te controleren die de pagina's voor leden van de site
gebruiken en we zijn ook niet aansprakelijk als jouw wachtwoord en gebruikersnaam door iemand anders gebruikt worden.
4.3 Je stemt ermee in ons onmiddellijk te waarschuwen wanneer er sprake is van ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord of gebruikersnaam of als u
een andere overtreding van de beveiliging opmerkt.
5. Je plichten
5.1 Je garandeert dat:
5.1.1 je 18 jaar of ouder bent en/of verzekeren dat je meerderjarig bent;
5.1.2 alle informatie en gegevens die door je aan ons worden verstrekt (inclusief bij aanmelding als lid) in alle opzichten en te allen tijde juist,
nauwkeurig en bijgewerkt zijn;
5.1.3 je je houdt aan deze bepalingen en voorwaarden voor lidmaatschap inclusief, zonder beperking, de restricties met betrekking tot acceptabel
gebruik zoals omschreven in sectie 6 hieronder.
5.2 Je stemt ermee in ons schadeloos te stellen van alle claims of schadevergoedingen (inclusief alle wettelijke kosten in relatie tot hetzelfde) door een
derde partij met betrekking tot zaken die ontstaan door je gebruik en lidmaatschap, inclusief en zonder beperkingen van alle overtredingen of
vermoedelijke overtredingen van deze bepalingen en voorwaarden voor lidmaatschap door jou of je schending van een wet of de rechten van een derde
partij.
6. Acceptabel gebruik
6.1 We ondersteunen de vrije stroom van informatie en ideeën over het internet en controleren het gebruik van de site, inclusief de ledenpagina’s, onder
normale omstandigheden niet actief. We zoeken echter naar een balans tussen deze doelstelling en onze verplichtingen jegens andere leden en de
wet. We bekijken daarom alle profielen die door leden op de site geplaatst worden, controleren expresberichten waarin bepaalde trefwoorden
voorkomen en 'loggen' gesprekken in chatkamers teneinde ervoor te zorgen dat er overeenstemming is met deze voorwaarden en om eisen van de
politie of klachten te kunnen onderzoeken. Wij eisen ook dat je je onthoudt van het volgende:
6.1.1 het uiten of doen van dingen die irritatie, ongemakken, intimidatie of onnodige angst bij anderen oproepen;
6.1.2 het adverteren of promoten van producten of diensten van derden, inclusief door middel van het versturen van zogenaamde ongewenste e-mail;
6.1.3 het gebruiken van grove, bedreigende of aanstootgevende, inclusief en zonder beperkingen racistische, seksistische, homofobische taal of het
gebruiken van expliciet seksuele taal als de context het niet toelaat;
6.1.4 het maken van beledigende opmerkingen tegen of over andere leden ('flaming');
6.1.5 het in- en uitspringen van forumruimtes van de site ('frogging');
6.1.6 het gebruik van illegale, auteursrechtelijk schendende, onfatsoenlijke of aanstootgevende materialen, berichten of inhoud die wanorde kunnen
stichten of illegale activiteiten kunnen uitlokken of schade kunnen toebrengen aan minderjarigen;
6.1.7 zich voor te doen als een andere persoon of lid;
6.1.8 het verzenden van bestanden die virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke programma's bevatten
6.1.9 het gebruik van de site voor het uitvoeren van frauduleuze activiteiten, inclusief 'piramideschema's', 'Ponzi-zwendelschema's' of 'kettingbrieven';
6.1.10 het verkrijgen of proberen te verkrijgen van toegang tot de accounts van andere leden of andere gebruikers van de site, of het inbreken of het
proberen in te breken op het beveiligingssysteem van de site;
6.2 Indien een van de onderdelen van de huidige voorwaarden, voorzien met name in artikel 6, niet wordt gerespecteerd, we kunnen een of alle van de
volgende acties naar eigen inzicht ondernemen:
6.2.1 het verwijderen of aanpassen van een profiel van een lid (inclusief foto’s) of ander materialen die, naar ons eigen inzicht ongepast kunnen zijn of
waarvan we vermoeden dat ze illegaal zijn, ons aansprakelijk kunnen stellen of die in overtreding kunnen zijn met deze Voorwaarden voor
Lidmaatschap of waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen;
6.2.2 leden een verbale of schriftelijke waarschuwing geven en verdere actie ondernemen zoals wij geschikt achten volgens deze paragraaf 6.2 ingeval
deze waarschuwingen niet worden opgevolgd;
6.2.3 de toegang van een lid tot de ledenpagina's van de site of de account van een lid te allen tijde opschorten of beëindigen;
6.2.4 de bevoegde instanties te informeren en van informatie te voorzien met betrekking tot iedere vermoedelijk illegale activiteit.

6.2.5 wettelijke actie ondernemen tegen een lid of een andere gebruiker van de site met betrekking tot een overtreding van deze bepalingen en
voorwaarden voor lidmaatschap of een illegale of vermoedelijk illegale activiteit.
Wij bepalen elke keer afzonderlijk wat een gepaste actie is om tegen een lid te ondernemen.
6.3 Je erkent dat we wettelijk verplicht kunnen worden tot het openen, bekijken, opslaan of kopiëren van door en naar leden gestuurd materiaal, zonder
verdere kennisgeving aan jou.
7. Beëindiging van lidmaatschap
7.1 Je kunt je abonneren voor een tijdsperiode naar keuze. Het abonnement wordt automatisch beëindigd aan het einde van die periode en
wordt in geen enkel automatisch vernieuwd.
7.2 Er wordt door ons geen restitutie betaald als je lidmaatschap door ons wordt beëindigd als gevolg van je overtreding van deze bepalingen en
voorwaarden voor lidmaatschap.
8. Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten
8.1 Je gebruik van de site geeft je geen rechten met betrekking tot auteursrecht, handelsmerken of andere van je intellectuele eigendomsrechten of de
intellectuele eigendomsrechten van derden.
8.2 Het, zonder beperkingen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, binnenhalen, posten, uitzenden, opnemen, verzenden, commercieel
uitbaten, aan het publiek communiceren of op een andere manier gebruiken van de inhoud die is opgenomen of wordt aangeboden via de site, is niet
toegestaan, behalve voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Met inachtneming van bovenstaande mag u kleine uittreksels van deze inhoud
binnenhalen op uw harde schijf met de bedoeling deze te bekijken, op voorwaarde dat er niet meer dan één kopie van de informatie gemaakt wordt.
9. Beperking van aansprakelijkheid
9.1 Hoewel we alle redelijke pogingen zullen ondernemen om fouten of weglatingen zo snel mogelijk nadat ze onder onze aandacht gebracht zijn te
verbeteren, garanderen we niet dat de site ononderbroken en in volledig operationele staat beschikbaar is. We garanderen ook niet dat de informatie op
of aangeboden via de site geen fouten of weglatingen bevat.
9.2 Toegang tot deze site en de inhoud kan tijdelijk en zonder waarschuwing worden stopgezet in geval van systeemfouten, benodigd onderhoud of
reparatie of om redenen waarover we geen controle hebben.
9.3 Behoudens dat niets in deze paragraaf 10 uw wettelijke rechten aantast (inclusief uw recht tot het ontvangen van een redelijk serviceniveau),
worden alle inhoud en diensten op deze Site aangeboden op beschikbare en ‘as is’ basis. We doen geen voorstellingen en geven geen garanties met
betrekking tot de Site of de inhoud, inclusief en zonder beperking informatie die gegeven wordt door of met betrekking tot andere Leden. We kunnen
niet alle Ledenprofielen en postings onderzoeken om te controleren of deze gepast of correct zijn. Een beslissing of actie die door u wordt genomen op
basis van de informatie op of via de Site geschiedt naar uw eigen inzicht en op eigen risico.
9.4 Doordat vele technische aspecten van de site en de inhoud daarvan geleverd worden door derden, geven we geen garantie met betrekking tot de
nauwkeurigheid, geschiktheid, betrouwbaarheid, volledigheid, prestaties, toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of vrijheid van
virussen of andere schadelijke programma's van de inhoud van de site of inhoud die via de site wordt bereikt.
9.5 We zijn niet aansprakelijk voor schade, inclusief indirecte of gevolgschade en contractueel, onrechtmatige daad (inclusief verwaarlozing) of
anderszins, die ontstaat met betrekking tot gebruik door jou of andere leden van de site die tegenstrijdig is met deze bepalingen en voorwaarden voor
lidmaatschap of die niet direct toe te schrijven is aan onze nalatigheid. Waar we aansprakelijk zijn voor direct verlies, wordt dit beperkt tot een maximum
van de totale som van de betalingen van lidmaatschap die door jou aan ons zijn betaald in de 6 maanden voorafgaande aan de claim.
9.6 Niets in deze bepalingen en voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor dood of persoonlijke verwondingen veroorzaakt door onze
nalatigheid.
10. Algemeen
10.1 We zijn niet aansprakelijk voor fouten of voor tijdelijke stop of beëindiging van toegang tot de Site of de inhoud, voortvloeiend uit overmacht. Onder
overmacht valt, zonder beperkingen, fouten in de infrastructuur, interventie van overheidswege, oorlogen, binnenlandse onlusten, kapingen, brand,
overstromingen, ongelukken, storm, stakingen, uitsluitingen, terroristische aanslagen of industriële acties die gevolgen hebben voor ons of onze
leveranciers.
10.2 Ingeval wordt bepaald dat een van de bepalingen en voorwaarden voor lidmaatschap illegaal, ongeldig of anderszins wettelijk onuitvoerbaar is
binnen de jurisdictie waarin deze voorwaarde illegaal, ongeldig of onuitvoerbaar is, dan wordt deze geschrapt uit deze bepalingen en voorwaarden. De
resterende bepalingen en voorwaarden blijven volledig van kracht, bindend en uitvoerbaar.
10.3 Deze bepalingen en voorwaarden voor lidmaatschap zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de franse wetten. Onenigheden die
ontstaan in relatie tot deze voorwaarden zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van de gerechtshoven van Grenoble (FRANCE).
11. Klachten en terugkoppeling
Als u klachten heeft over een ander lid of gebruiker van de site of een aspect van de site, of als u vragen heeft of op een andere manier terugkoppeling
wilt geven, dan kunt u contact met ons opnemen op het e-mailadres support@MOTOGAY.COM.

