Algemene Voorwaarden DE STEMPEL APP
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op DE STEMPEL
APP, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, hierna te noemen DE
STEMPEL APP.

Begrippen:
Abonnement			
: Overeenkomst tot het periodiek leveren van Producten en/of
				Diensten;
Afnemer			
: Iedere partij die een Overeenkomst aangaat met DE STEMPEL
				
APP of een offerte aanvraagt bij DE STEMPEL APP;
Algemene Voorwaarden
: Deze algemene voorwaarden van DE STEMPEL APP;
Content			
: Alle werken, teksten, gegevens, informatie of andere materialen die
				
door DE STEMPEL APP uitgegeven, medegedeeld of ter
				
beschikking worden gesteld, met uitzondering van Software;
Diensten			
: Alle door DE STEMPEL APP aangeboden diensten, die het
				
voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere
				
rechtshandeling tussen DE STEMPEL APP en Afnemer, waaronder
				
– maar niet beperkt tot – Opleidingen, Producten Online en
				
installatie en implementatie van Software, met uitzondering van het
				uitgeven van werken;
Gebruiker			
: Een natuurlijk persoon, die blijkens de Overeenkomst of de
				
Algemene Voorwaarden het recht heeft tot toegang tot en
				
gebruikmaking van (onderdelen) van Producten Online en/of
				Software;
IE-rechten			
:Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante
				
rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten;
Inloggegevens		
: De door DE STEMPEL APP verstrekte gebruikersnaam en
				
wachtwoord waarmee Afnemer en Gebruikers toegang kunnen
				krijgen tot Producten Online;
DE STEMPEL APP		
: De Stempel App, ingeschreven in het Handelsregister van de
				
Kamer van Koophandel onder de naam Kirsten van Schaik, DE
				
STEMPEL APP onder nummer58850228.
Overeenkomst: 		
Elke overeenkomst betreffende de levering van Producten en/of
				
Diensten tussen DE STEMPEL APP en Afnemer met inbegrip van
				
elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in
				
ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden;
Partijen			
: DE STEMPEL APP en Afnemer;
Producten			
: Alle door DE STEMPEL APP aangeboden zaken, die het voorwerp
				
zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere
				
rechtshandeling tussen DE STEMPEL APP en Afnemer, waaronder
				
– maar niet beperkt tot – online abonnementsvorm op de STEMPEL
				APP applicatie en Site;
Site				
: De door DE STEMPEL APP aangeboden Diensten bestaande uit het
				
op afstand voor Afnemer beschikbaar maken van Content;
Schriftelijk			
: Berichtgeving op papier alsmede via e-mail;
Software			
: De door (licentiegevers van) DE STEMPEL APP ontwikkelde
				software.

Artikel 1 Algemeen
1. DE STEMPEL APP heeft als doel om Gebruikers te laten sparen voor kortingen op producten,
abonnementen of activiteiten van Afnemers van DE STEMPEL APPdan wel mee te laten doen
met (win en geld terug-)acties.
2. DE STEMPEL APP kan op elk moment zonder bericht wijzigingen aanbrengen in de informatie
en/of materialen die aangeboden worden of beschikbaar zijn op de Site.
3. DE STEMPEL APP kan deze algemene voorwaarden op elk moment zonder bericht wijzigen
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door aangepaste gebruiksvoorwaarden op de Site te plaatsen.
4. Door de Site te blijven gebruiken nadat zulke wijzigingen zijn geplaatst,
erkent u uw instemming met de nieuwe bepalingen, ook al heeft u de
wijzigingen niet bestudeerd.
5. Wij adviseren u daarom de op de Site geplaatste algemene voorwaarden
periodiek te raadplegen voor aanpassingen en wijzigingen.

Artikel 2 Account DE STEMPEL APP
1. De Deelnemer kan op de Site van DE STEMPEL APP al dan niet via de Applicaties/Apps
zijn of haar Stempel App Account aanmaken door het invoeren van een wachtwoord, een
e-mailadres en van zijn/haar NAW-gegevens (“Stempel APP Account”).
2. Dit Account is bruikbaar voor alle Sites en/of Applicaties/Apps.
3. Het Account is persoonsgebonden en (het tegoed) kan niet worden overgedragen aan
anderen.
4. Middels het aangemaakte STEMPEL APP Account kan een Deelnemer sparen voor acties en/
of kortingen op te bestellen actieproducten bij Afnemers dan wel mee doen met (win en geld
terug-)acties.
5. De Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en
volledig zijn. De Deelnemer kan haar gegevens zelf beheren via het persoonlijke dashboard op
de Site.
6. De Deelnemer kan, voor maximaal het bedrag van het in totaal op zijn/haar persoonlijke
STEMPEL APP Account gespaarde euro’s, korting krijgen op producten, abonnementen,
(kortings-)vouchers of activiteiten aangeboden door Afnemers.
7. DE STEMPELAPP is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de
verschillende producten.DE STEMPEL APP houdt bij de producten die de Deelnemer heeft
besteld.
8. Het bedrag aan korting op het betreffende product wordt in geval van een bestelling direct
in product / volle kaart van het tegoed op het persoonlijke STEMPEL APP Account van de
Deelnemer afgetrokken.
9. Het saldo van de Deelnemer op zijn of haar persoonlijke Account moet hiervoor wel hoog
genoeg zijn, want dit kan nooit negatief worden. Bij een ontoereikend saldo zal de bestelling
worden geweigerd.

Artikel 3 Applicaties/Apps
1. Deelnemers kunnen via de Applicaties/Apps deelnemen aan speciale (win) acties.
2. Met het delen van haar/zijn locatie geeft de Deelnemer DE STEMPEL APP toestemming om
een bericht aan de Deelnemer te versturen.
3. Het bericht wordt verstuurd via de Applicaties/Apps en kan bestaan uit een filmpje, extra
sparen euro’s, een bon of een doorverwijzing naar een internetpagina.

Artikel 4 Sparen voor specifieke kortingen en/of gratis producten
1. Bij aankoop van een product kan de Deelnemer de code gebruiken om te sparen voor
specifieke kortingen en/of gratis producten via DE STEMPEL APP.
2. De kortingen en/of gratis producten kunnen van Afnemers zijn. De korting en/of het gratis
product verschilt per actie. Enkel Account houders kunnen deelnemen.
3. Aanvullend op deze algemene voorwaarden heeft iedere Afnemer van een actie haar eigen
specifieke voorwaarden.

Artikel 5 Producten en betaling
1. Een Deelnemer kan het gewenste product bij de betreffende Afnemer bestellen.
2. De koop komt tot stand tussen Deelnemer en Afnemer. DE STEMPEL APP heeft geen enkele
bemoeienis met en is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de
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uitvoering van) deze bestelling dan wel de afhandeling ervan.
3. De (algemene) (leverings)voorwaarden van de Afnemer zijn op deze koop
en de afhandeling daarvan (waaronder betaling/levering/bezorging) van
toepassing.
4. Een Deelnemer betaalt het door hem of haar bestelde product door
automatische verrekening van het STEMPEL APP tegoed op zijn of haar
Account en bijbetaling in reguliere euro’s aan de betreffende Afnemer.
5. Het product zal op de door de Afnemer bepaalde wijze en binnen de door de Afnemer
bepaalde levertermijn aan de Deelnemer worden geleverd.
6. Voor het voltooien van de tot stand gekomen transactie tussen Deelnemer en Afnemerdeelt
DE STEMPEL APP eventueel u naam, adres, emailadres en/of telefoonnummer.

Artikel 6 Deelname
1. Deelname aan de STEMPEL APP staat open voor iedereen die 16 jaar of ouder is, in
Nederland woont en in het bezit is van een Nederlands IBAN-rekeningnummer.
2. Bij het accepteren van de actievoorwaarden verklaart de Deelnemer dat hij / zij 16 jaar of
ouder is. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan DE STEMPEL APP anders dan het
gebruik van internet.
3. Per persoon, per e-mailadres, (en dus per Deelnemer) kan maximaal één STEMPEL APP
Account worden aangemaakt en gebruikt.
4. Deelname aan DE STEMPEL APP kan alleen via de Site en/of de Applicaties/Apps.
5. Voor geld terug-acties geldt dat een rekeningnummer slechts door één Account gebruikt kan
worden.

Artikel 7 Gebruik van de site
1. DE STEMPEL APP verleent u een beperkte, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van
de Site volgens deze Voorwaarden.
2. Je mag de Site alleen gebruiken voor het raadplegen van informatie op de Site en invoer van
gegevens.
3. U mag de Site niet gebruiken voor enig ander doel, met inbegrip van (doch niet uitsluitend)
vals of frauduleus onderzoek en invoering van gegevens.
4. De Site en content op de Site, waaronder tekst, grafisch materiaal, toetsiconen, audio- en
videoclips, digitale downloads, datacompilaties en software, mogen niet worden gekopieerd,
verveelvoudigd, geherpubliceerd, ingekleed, gespiegeld, geüpload, geplaatst, verzonden,
gewijzigd, verkocht, overgedragen, in sublicentie verleend, gedistribueerd, ontmanteld,
gedecompileerd of teruggebracht naar de broncode, zonder toestemming van De Stempel
APP. Afnemers, met uitzondering van het downloaden, vertonen en afdrukken van materiaal
op de Site voor uitsluitend persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
5. U mag geen “robot”, “spin” of ander automatisch apparaat, noch enig programma, algoritme
of methodiek dat vergelijkbare processen of functionaliteit inhoudt, noch enig handmatig
proces, gebruiken om webpagina’s, gegevens of content op de Site te volgen of kopiëren
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE STEMPEL APP.
6. U stemt ermee in geen webpagina’s, gegevens of content op de Site te verzenden of
anderszins over te brengen naar enige andere computer, server, Site of ander medium voor
massadistributie of commercieel gebruik.
7. U stemt ermee in geen apparaat, software of procedure te hanteren waarmee de correcte
werking van de Site kan worden doorkruist.
8. U stemt ermee in geen actie te ondernemen die belastend is voor de infrastructuur, en die De
Stempel App naar haar uitsluitend oordeel onredelijk of onevenredig acht in verhouding tot de
voordelen die De Stempel App behaalt uit uw gebruik van de Site.
9. Onbevoegd gebruik van de Site en/of materialen op de Site kan leiden tot schending van
relevante wetgeving op het gebied van auteursrecht, merkrecht of ander intellectueel
eigendomsrecht of andere wetgeving.
10. U dient alle aanduidingen met betrekking tot auteurs- en merkrechten, waaronder
aanwijzingen betreffende eigendom die zich op materialen op de Site bevinden, te bewaren en
u mag zulke aanduidingen niet wijzigen, maskeren of uitwissen.

3

11. Gebruik van deze materialen op andere Sites of in een
computernetwerkomgeving is niet toegestaan.
12. Het is verboden om illegaal, bedreigend, lasterlijk, leugenachtig, obsceen,
onzedelijk, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen
of uit te zenden, of enig ander materiaal dat gedrag inhoudt of stimuleert
dat als strafbaar kan worden beschouwd, aanleiding kan geven tot civiele
aansprakelijkheid of anderszins strijdig is met de wet.
13. Daarnaast is het niet toegestaan om informatie te plaatsen of uit te zenden die inbreuk
maakt op de rechten van anderen of hun privacy- of publiciteitsrechten schendt, beschermd
wordt door auteursrecht, merkrecht of ander eigendomsrecht, tenzij met uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de eigenaar van zulk recht, een virus, fout of ander schadelijk
object bevat, of wordt gebruikt om illegaal samen te spannen tegen iemand anders als
anticoncurrentiemiddel.
14. U bent uitsluitend aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit inbreuk op auteursrecht,
merkrecht of ander eigendomsrecht, of overige schade die voortvloeit uit uw gebruik van de
Site.

Artikel 8 persoonsgegevens en privacy
1. DE STEMPEL APPis verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van
Deelnemers aan DE STEMPEL APP.
2. De persoonsgegevens van de Deelnemer worden bewaard tot 6 maanden na het beëindigen
van deelname aan DE STEMPEL APPis verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens van Deelnemers aan DE STEMPEL APP.
3. De Deelnemer kan, via het persoonlijke dashboard op de Sites, aangeven niet langer te willen
deelnemen aan DE STEMPEL APP.
4. Zes maanden na het beëindigen van deelname, bewaard DE STEMPEL APP de koop- en
bestelhistorie van producten en eventuele andere gegevens enkel nog in anonieme vorm.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. DE STEMPEL APPen de door haar ingeschakelde Afnemers zijn niet aansprakelijk voor enige
schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met
de (uitvoering van de) Stempel app.
2. DE STEMPEL APPis daarnaast niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die
voortvloeit uit, of op enige wijze verband houdt met de door Deelnemers bestelde en door
de Afnemers aan de Deelnemers geleverde producten en verstrekt geen enkele garantie ten
aanzien van deze producten.
3. Meer specifiek is DE Stempel app, de door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor:
• enige aanvullende uitgaven die een Deelnemer eventueel maakt in verband met de 		
deelname aan de DE STEMPEL APPen/of met de aanvaarding en het gebruik van een 		
product,
• enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband
houdt met, storingen in haar netwerk-, computer hardware- of software van welke aard
dan ook inclusief mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van
een site of het downloaden van componenten hiervan.
• enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband
houdt met het wijzigen of beëindigen van DE STEMPEL APP.
• Ondanks de grootst mogelijke zorg die DE STEMPEL APPaan het beheer van haar Sites(s),
Applicaties/Apps en de organisatie van DE STEMPEL APP besteedt, is het mogelijk dat de
verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.
• Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door DE STEMPEL APP openbaar
gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen DE STEMPEL APP niet worden
tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor DE STEMPEL APP
in het leven roepen.
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Artikel 10 Eigendom
1. Het auteursrecht en eigendom van de Site, inclusief individuele
afbeeldingen, grafisch materiaal, logo’s, tekst en opmaak, evenals de
samenstelling van de op de Site geplaatste content (de “Content”), behoort
toe aan DE STEMPEL APP.
2. DE STEMPEL APP, het STEMPEL APP-logo en zijn merken en/of
dienstmerken van DE STEMPEL APP in Nederland en/of andere landen.
3. De namen van andere op de Site vermelde bedrijven en producten zijn de merken van hun
respectievelijke eigenaren. Al deze merken, dienstmerken en logo’s op de Site, ongeacht of
deze eigendom zijn van De Stempel App of derden, worden hierin aangeduid als de “Merken”.
4. Tenzij uit deze algemene voorwaarden anders blijkt, zal niets dat op de Site staat,
geïnterpreteerd worden als het verlenen, noch door implicatie of anderszins, van een licentie
of recht tot gebruik van Content of Merken.

Artikel 11 Beëindiging
1. DE STEMPEL APP behoudt zich te allen tijde het recht voor om de DE STEMPEL APP,
naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig te beëindigen,
onderbreken of te wijzigen en /of de algemene voorwaarden te wijzigen indien de
omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn
jegens de Deelnemers.
2. DE STEMPEL APP behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer met onmiddellijke ingang
te diskwalificeren en/of van verdere deelname uit te sluiten indien (de stempel app vermoedt
dat) de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden,
onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is/zijn met
de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens DE STEMPEL APP, Afnemers of
derden.
3. DE STEMPEL |APP mag op elk moment informatie die via de Site wordt verzonden of
ontvangen, volgen en beoordelen.
4. Verder behoudt De Stempel App het recht om verzending of ontvangst van informatie die zij
ongewenst vindt of strijdig met deze Voorwaarden te censureren, corrigeren, verwijderen of
verbieden.

Artikel 12 Vrijwaring
1. U bent verplicht De Stempel Appte verdedigen tegen en te vrijwaren van claims, procedures of
eisen, met inbegrip van (doch niet uitsluitend) redelijke advocaat- en accountantskosten, door
of namens u ingesteld, die de hierin genoemde aansprakelijkheidslimiet te boven gaan, of
door derden naar aanleiding van uw gebruik van de Site of van schending van deze algemene
voorwaarden.

Artikel 13 Links
1. Deze Site bevat links met andere Sites. Deze dienen uitsluitend voor uw gemak en niet als
aanprijzing door De Stempel App van de content van deze andere Sites.
2. De Stempel App is niet aansprakelijk voor de content van andere Sites. Het doet geen
uitspraken en biedt geen garanties met betrekking tot andere Sites of met betrekking tot de
inhoud of materiaal op deze Sites. Toegang tot andere Sites is voor eigen risico. 	

Artikel 14 Claims betreffende inbreuk van auteursrecht
1. Indien u meent dat uw werk gekopieerd is en toegankelijk is op de Site op een wijze die
inbreuk doet aan uw auteursrecht, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen om
de mogelijke inbreuk op auteursrecht te melden. U kunt ons per e-mail bereiken op: info@
DeStempelApp.nl
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Artikel 15 Handhaving
1. Indien De Stempel App actie onderneemt tot handhaving van deze
algemene voorwaarden is zij gerechtigd om alle redelijke en noodzakelijke
advocaatkosten en kosten van rechtspleging op u te verhalen, en u
verklaart bereid te zijn deze te betalen. Ditzelfde geldt voor enige andere
voorziening in rechte en naar vermogen waar De Stempel App zich op kan
beroepen.
2. U erkent dat een schending of poging tot schending van enige bepaling in deze algemene
voorwaarden tot onherstelbare schade voor De Stempel App kan leiden, waarvan de hoogte
moeilijk is vast te stellen en waarvoor geen adequaat rechtsmiddel beschikbaar is.
3. Om die reden stemt u ermee in dat De Stempel App recht heeft op een verbod door een
bevoegde rechterlijke instantie om uw te weerhouden van schending of poging tot schending
van deze algemene voorwaarden, en op u alle kosten en uitgaven te verhalen, met inbegrip
van (doch niet uitsluitend) redelijke advocaatkosten, die De Stempel App heeft gemaakt
om zulk verbod te verkrijgen. U stemt ermee in dat geen borg of zekerheid vereist zal zijn in
verband met zulk verbod.

Artikel 16 Specifieke voorwaarden voor licentie mobiele applicatie
1. Naast alle voorwaarden waarmee u akkoord moet gaan om de applicatie, de software en de
diensten die bekend staan onder de naam DE STEMPEL APP of DE STEMPEL APP MOBILE,
inclusief bijbehorende documentatie, leesmij-bestanden en eventuele andere bestanden
(gezamenlijk de “Applicatie”), te mogen installeren en gebruiken, stemt u persoonlijk of
anders de entiteit die u vertegenwoordigt (“u” of “uw”) ermee in dat uw gebruik van de
Applicatie in algemene zin onder de algemene voorwaarden en in specifieke zin onder deze
bepaling valt.
2. Lees de voorwaarden voordat u de applicatie installeert of in gebruik neemt. Indien u deze
voorwaarden niet aanvaardt, mag u de applicatie niet downloaden. Eventueel moet u de
applicatie verwijderen van uw mobiele apparaat.
3. De Applicatie onder de naam “DE STEMPEL APP” of “DE STEMPEL APP MOBILE” is eigendom
van en wordt u ter beschikking gesteld door De Stempel App. De Stempel App is bevoegd
de Applicatie naar eigen goeddunken en zonder bericht op enig moment te wijzigen, aan te
passen of te beëindigen.
4. Onder voorbehoud van acceptatie en permanente naleving door u van de algemene
voorwaarden, verleent De Stempel App u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare
en beperkte licentie om de Applicatie te installeren en te gebruiken op een enkele
geautoriseerde computer of op een mobiel apparaat, binnen Nederland en in andere landen
waar deze Applicatie door De Stempel App voor gebruik wordt aangeboden, op voorwaarde
van uitsluitend persoonlijk gebruik. Niets in deze Overeenkomst verleent u rechten op
bijbehorende documentatie, ondersteuning, upgrades, onderhoud of andere toevoegingen
aan de Applicatie. De Stempel App heeft geen verplichting deze diensten met betrekking tot
de Applicatie te verschaffen.
5. De hardware, computer, apparatuur, mobiel toestel, toegang tot het internet of draadloze
verbinding die benodigd zijn voor toegang tot en gebruik van de Applicatie dient u op eigen
kosten te regelen. De standaardtarieven van uw aanbieder voor berichtgeving gelden voor alle
berichten die u initieert vanaf uw Site naar uw mobiele toestel. Alle kosten worden in rekening
gebracht door en zijn verschuldigd aan uw mobiele aanbieder.
6. U bevestigt dat het mobiele nummer dat u in Uw profiel zet op uw eigen naam staat en dat
u geen berichten aan het mobiele toestel van enige andere persoon of entiteit zult richten.
U dient een mobiel communicatieabonnement met een deelnemende aanbieder te regelen,
in ieder geval toegang tot een mobiel communicatienetwerk waarvoor wij de Applicatie
beschikbaar maken.
7. De Applicatie kan functies bevatten waarmee u onder andere door u geselecteerde of
gecreëerde content (“Persoonlijke Content”) kunt invoeren, opslaan, manipuleren en
verspreiden. U verklaart en gaat ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor deze
Persoonlijke Content en voor ieder eigen gebruik van functies die het verzenden, plaatsen
en delen van Persoonlijke Content mogelijk maken, en verder dat u het intellectueel
eigendomsrecht of andere rechten van tegenpartijen niet zult schenden of overtreden, niet
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8.
9.
10.

11.

12.

zult bijdragen of aanmoediging zult geven aan schendingen of anderszins
onwettige gedragingen, of die obsceen, lasterlijk of laakbaar zijn of van
slechte smaak getuigen, en dat u alle noodzakelijke rechten, licenties
of toestemmingen hebt verkregen om deze activiteiten uit te voeren.
Daarnaast zult u de opzet, merkvoering of reclame-uitingen van overige
content in de Applicatie niet wijzigen, ongeacht of deze content van
De Stempel App afkomstig is of van een onafhankelijke gelieerde partij
(“Algemene Content”), of materialen toevoegen aan deze Algemene Content, waaronder
reclame-uitingen of andere promotiecontent.
De Algemene Content is eigendom van De Stempel App of haar gelieerde partijen of
licentiegevers en is beschermd door intellectueel eigendomsrecht.
U verkrijgt hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie
om de Algemene Content te downloaden en gebruiken op een daartoe bestemd, compatibel
mobiel apparaat voor uitsluitend persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
U zult geen afgeleide werken reproduceren, modificeren, uitvoeren, overdragen, verspreiden,
verkopen of ontwerpen, of anderszins van de Algemene Content of de Applicatie
gebruikmaken of die beschikbaar stellen, behalve zoals uitdrukkelijk geregeld in deze
Overeenkomst.
U erkent in het bijzonder dat De Stempel App niet aansprakelijk is voor de persoonlijke
content of voor ieder lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag dat voortkomt uit of verband
houdt met gebruik door uzelf van de applicatie, en dat het risico van nadeel of schade uit het
voorgaande volledig bij u ligt.
Verder erkent u dat De Stempel App niet verantwoordelijk is voor contacten tussen u en
andere gebruikers van de applicatie, en dat u het volledige risico draagt voor het verzenden
via de applicatie van content, waaronder informatie waarmee u of uw locatie kan worden
geïdentificeerd.

Artikel 17 Diensten van derden
1. De Applicatie kan uw gebruik van diensten door derden, die niet door De Stempel App worden
geleverd (“Diensten van Derden”), faciliteren.
2. De Stempel App verstrekt geen verklaringen of garanties met betrekking tot de kwaliteit van
deze diensten van derden, de naleving door hen van toepasselijke wet- en regelgeving, en enig
ander aspect van deze diensten van derden.
3. Uw gebruik van de diensten van derden is voor eigen risico en u bent persoonlijk
verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke en contractuele eisen met betrekking tot
het gebruik van diensten van derden.

Artikel 18Afwijzing van garanties
1. Beperking van aansprakelijkheid De Stempel App geeft geen garantie, verklaring of waarborg
dat u de applicatie ononderbroken of vrij van fouten zult kunnen gebruiken.
2. Ook erkent u dat De Stempel App op enig moment de applicatie kan verwijderen of stilleggen.
3. Verder erkent u dat de permanente beschikbaarheid van de applicatie afhankelijk is van
de algemene werking van het internet en het worldwide web, en dat De Stempel App geen
invloed heeft over bepaalde factoren die nodig zijn voor de ononderbroken werking van het
internet en het worldwide web.
4. U erkent uitdrukkelijk dat uw gebruik van de applicatie, of het niet kunnen gebruiken ervan,
volledig voor eigen risico is.
5. De applicatie wordt in de huidige staat en zoals nu beschikbaar voor gebruik door u geleverd,
zonder enige zowel uitdrukkelijke als impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid,
geschiktheid voor een specifiek doel en niet-inbreuk.
6. De Stempel App is niet aansprakelijk voor onderbreking van de dienstverlening waardoor
u punten of prijzen misloopt of die u weerhouden van toegang tot of vastlegging van
klantentransacties.
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Artikel 19 Slotbepalingen
1. Deze algemenen voorwaarden en de uitvoering daarvan vallen onder
Nederlands recht.
2. U stemt in met en onderwerpt uzelf aan Nederlandse jurisdictie, met
betrekking tot alle kwesties en controverses die ontstaan uit uw gebruik
van de Site en deze algemene voorwaarden. Voor zover toegestaan door de
wet dienen claims en acties naar aanleiding van of met betrekking tot uw toegang of gebruik
van de Site binnen één (1) jaar na de datum waarop de oorzaak van de claim of actie ontstond
aanhangig te worden gemaakt.
3. De Stempel App beheert en exploiteert de Site vanuit haar hoofdkantoor in Rotterdam te
Nederland. De Site is mogelijkerwijs niet geschikt of beschikbaar voor gebruik in andere
locaties.
4. Indien u deze Site buiten Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor naleving van de
plaatselijke wetgeving
5. De algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 25 april 2018
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