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Bothoff Media B.V. heeft ten doel een dienst te bieden voor ondernemers en diens klanten. Om de werking 
van de dienst in goede banen te kunnen leiden en kwaliteit van de dienst zo goed mogelijk te kunnen 
waarborgen zijn deze gebruiksvoorwaarden opgesteld.  

1.Definities 
1. Bothoff Media B.V. gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden.  
2. Consument: Klant van Ondernemer die diensten van Bothoff Media B.V.gebruikt om zodoende tevens 
diensten van ondernemer te kunnen gebruiken.   
3. Ondernemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
diensten van Bothoff Media B.V. gebruikt. 

2. Algemeen 
1. Bothoff Media b.v. biedt software aan waarmee de Ondernemer onder meer zijn ledenadministratie, 
facturatie, debiteurenbeheer en agenda kan beheren. Bothoff Media B.V. zorgt voor de technische 
mogelijkheden, terwijl de inhoud de verantwoordelijkheid is van Ondernemer en Consument gezamenlijk.  
2. In het kader van de aangeboden software kan de Consument kan een account of profiel aanmaken voor 
onbepaalde tijd. 

3. Registratie en account 
1. Voor een rechtsgeldige registratie van een account is Consument verplicht om juiste, actuele en volledige 
informatie en gegevens te verstrekken, zoals deze bij registratie en andere optionele informatievelden gevraagd 
worden. Consument vrijwaart Bothoff Media B.V. voor eventuele aanspraken van derden wegens de 
verstrekte informatie en staat er voor in dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van (een) 
derde(n). 
2. Dubbele of foutieve registraties zijn niet toegestaan en kunnen zonder voorafgaande mededeling door 
aanbieder verwijderd worden. 
3. De (niet-exclusieve gebruiksrechten op) accounts zijn persoonsgebonden en mogen niet door derden 
gebruikt worden. Het account mag alleen voor het doel gebruikt worden waarvoor het is bedoeld. 
5. Voor Consumenten die niet volgens deze gebruiksvoorwaarden handelen dan wel naar inzicht van Bothoff 
Media B.V. misbruik maken van haar (registratie op) haar software kunnen de accounts op non-actief gezet of 
verwijderd worden. 

4. Gebruik van account  
1. Het is niet toegestaan, op straffe van het onbruikbaar maken of verwijderen van het account, binnen of door 
middel van een account:  
a. bij wet verboden handelingen te verrichten, informatie te verspreiden of anderszins;  
b. inhoud te plaatsen waarmee derden onheus bejegend worden, geschoffeerd worden, beledigd worden, 
gediscrimineerd worden, althans zich onnodig negatief uitlaten over derden of aanverwante uitlatingen te 
doen;  
c. De doormiddel van het account verkregen persoonsgegevens of door intellectueel eigendomsrecht 
beschermde werken, mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende daarvan worden openbaar 
gemaakt, gedeeld, gekopieerd of verwerkt. 
 



2. Indien het account niet op de juiste wijze en volgens deze voorwaarden wordt gebruikt, kan onrechtmatige 
informatie aangepast, gewijzigd of verwijderd worden of kan het account (tijdelijk) gedeactiveerd worden, ook 
op verzoek van de Ondernemer. 

3.Bothoff Media B.V. slaat de opgegeven account-informatie en uw IP-adres op en verwerkt dit met als doel 
het onderhoud en de administratie van het account teneinde de Ondernemer in staat te stellen zijn diensten 
effectief te kunnen aanbieden. 

4. Bothoff Media B.V.gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens op het account, en haar 
beschermings- en beveiligingsniveau ter zake de afgegeven data zijn op een adequaat niveau dat van haar 
verwacht mag worden. Bothoff Media B.V. zal de betreffende data op een account enkel aan de desbetreffende 
Ondernemer ter beschikking stellen, en deze data niet aan derden om commerciële of andere redenen ter 
inzage geven. Op eerste verzoek van Consument zal Bothoff Media B.V. inzage verlenen in de data. 

5. Consument dient zelf (ook) verantwoordelijk en vertrouwelijk om te gaan met het account, en bij 
mogelijke verlies van inloggegevens of anderszins, dient hij Bothoff Media direct op de hoogte te stellen zodat 
deze passende maatregelen kan nemen. Bothoff Media B.V. is niet aansprakelijk voor schade wegens verlies of 
misbruik van inloggegevens.  

 
5. Inhoud 
1. Consument is zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Bothoff Media B.V.zal deze bewaren 
zolang als noodzakelijk maar in ieder geval zolang als Bothoff Media B.V.verplicht is onder haar overeenkomst 
met de Ondernemer. De Ondernemer dan wel de Consument blijft eigenaar van de verstrekte informatie. 
2. Bothoff Media B.V. zal zich tot het uiterste inspannen om haar informatie over de Ondernemer zo actueel 
en betrouwbaar en accuraat te verstrekken. Zij kan evenwel niet garanderen dat haar software altijd foutloos 
werkt, en zij is niet aansprakelijk indien haar software tijdelijk niet naar behoren werkt. 
3. Consument heeft het recht zijn gegevens op zijn account te laten verwijderen of anderszins, met 
uitzondering van die gegevens die de Ondernemer nodig heeft om zijn rechten jegens de Consument te 
kunnen uitoefenen. 
4. Bothoff Media B.V.is niet aansprakelijk voor eventuele door Consument dan wel een derde geleden schade 
als gevolg van registratie van een account.  

6.  Duur  
Door registratie komt er een gebruiksovereenkomst tussen Consument en Bothoff Media B.V. tot stand en 
wordt beëindigd op het moment dat de overeenkomst tussen Ondernemer en Consument eindigt. Na 
beëindiging kan Consument niet langer gebruik maken van zijn account maar heeft hij nog wel recht op inzage. 

7. Slotbepalingen  
1. Bothoff Media B.V.is bevoegd wijzigingen in deze gebruikersvoorwaarden aan te brengen. De wijzigingen 
treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen 
invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.  
2. Op elke gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  
3. Elk geschil voortvloeiend uit deze gebruikersvoorwaarden wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Den Haag. 

 


