Floriade Werkt! - Algemene Challenge Voorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door wanneer u zich registreert als gebruiker van het Floriade
Werkt! Challenge platform. Elk gebruik van de Floriade Werkt! Challenge platform (met inbegrip van de
toegang, surfen en/of registreren op onze website) of een bijdrage aan deze website impliceert de aanvaarding
van deze gebruiksvoorwaarden. Nadat u deze gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd, kunt u beginnen bij te
dragen aan de Floriade Werkt! challenge en bent u gebonden aan de voorwaarden zoals beschreven in deze
gebruiksvoorwaarden. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt dan kunt u niet bijdragen aan de
Floriade Werkt! Challenge platform. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden aan passen in de tijd en we zullen
de nieuwste versie van de Gebruiksvoorwaarden op de website www.floriadewerktchallenge.nl uploaden. Om
op de hoogte blijven over mogelijke toekomstige veranderingen, raden wij u aan regelmatig deze website te
bezoeken. Als u het niet eens bent met de wijzigingen dan kunt u uiteraard niet accepteren en niet meer
deelnemen aan de challenge.
Wijzigingen op onze website
Wij zullen onze website regelmatig updaten, en de inhoud kan op elk moment wijzigen. Houd er echter
rekening mee dat de inhoud op onze site verouderd kan zijn op een bepaald moment, en dat wij niet verplicht
zijn het bij te werken. Wij bieden geen garantie of waarborg, expliciet of impliciet, dat onze website, of de
inhoud, vrij van fouten is. Wij doen enorm ons best om de site up-to-date te houden, echter als iets niet klopt
dan is dat ook uw risico.
De toegang tot onze online platform
Onze website is gratis toegankelijk. We kunnen niet garanderen dat onze website, of de inhoud , altijd
beschikbaar zal zijn of (technisch) ononderbroken. Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis.
We kunnen opschorten, intrekken, wijzigen of afschaffen van een deel van onze website zonder voorafgaande
kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk voor als onze site niet beschikbaar is op een moment of voor een
bepaalde periode.
U bent ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang krijgen tot onze website via uw
internetverbinding / deelnemersprofiel zich bewust zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en andere
toepasselijke voorwaarden en condities, en dat zij voldoen aan de gebruiksvoorwaarden.
Uw account en wachtwoord
Als u bent voorzien van een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze
veiligheidsprocedures, dan dient u de informatie vertrouwelijk te behandelen. U moet dat niet bekend maken
aan derden. U heeft het recht om uw gebruikersprofiel uit te schakelen. Wij hebben het recht om een
gebruikersprofiel uit te schakelen, wanneer gebruik niet past bij de doelstellingen van de Challenge Floriade
Werkt!
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Wanneer wij tot het oordeel komen dat u niet voldoet aan de gebruikersvoorwaarden dan nemen wij contact
met u op om dit te bespreken. Op moment dat er misbruik wordt gemaakt van het gebruikersprofiel hebben
wij het recht om het gebruikersprofiel uit te schakelen. Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u, uw
gebruikersnaam en wachtwoord kent, dient u ons in te lichten op floriadewerkt@flevoland.nl

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Onze Floriade Werkt! Challenge is een programma en begint met een online open fase die streeft naar het
inzamelen van veelbelovende concepten en daagt personen uit om met goede business concepten te komen
die tot (nieuwe) succesvolle bedrijven leiden.
Onder Intellectual Property Rights ( "IPR") verstaan we: octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrechten en
naburige rechten, merken, handelsnamen en domeinnamen, rechten op get-up, rechten op goodwill of te
vervolgen wegens misbruik, oneerlijke concurrentie, rechten in het ontwerp, de rechten in computer software,
database, rechten op vertrouwelijke informatie of niet-vertrouwelijke informatie (met inbegrip van know-how,
foto's en handelsgeheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in ieder geval al dan niet
geregistreerd en met inbegrip van alle toepassingen ( en toe te passen rechten) voor en vernieuwingen of
verlengingen van dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming
die bestaan of zullen bestaan, nu of in de toekomst, in een deel van de wereld.
Alle IPR's op dit challenge platform blijven eigendom van de inzender. de Inzender geeft de garantie dat zij de
rechten heeft om de afbeeldingen te gebruiken, en verleent de Floriade Werkt! het recht om dergelijke
beelden te reproduceren. De Inzender vrijwaart Floriade Werkt! tegen een derde partij die een aanklacht heeft
met betrekking tot de reproductie van dergelijke beelden.
Inzendingen, of delen daarvan, kunnen worden uitgegeven door Floriade Werkt! en / of partner websites, of in
enig ander medium. Bovendien, door deel te nemen of het nu een individu of een team is, met inbegrip van
vennootschappen, rechtspersonen, werknemers, aannemers of enig ander persoon die heeft geholpen bij de
bijdrage aan Floriade Werkt! Challenge, nog steeds houdt Floriade Werkt! het recht van gebruik van alle
geleverde materialen in verband met het Floriade Werkt! challenge.
AANSPRAKELIJKHEID
Door deel te nemen, gaan de inzenders akkoord met het vrijwaren van Floriade Werkt! en hun respectievelijke
partners, leveranciers, agenten, en hun werknemers, functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers van
alle claims, verliezen en schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, deelname aan de challenge of
alle andere challenge gerelateerde activiteiten.
In aanvulling op het bovenstaande, garandeert u dat u de eigenaar bent van de gegevens die u op de Floriade
Werkt! online platform deelt, of dat u toestemming hebt om dat te doen en u vrijwaart Floriade Werkt! en hun
respectievelijke partners, leveranciers, agenten, en hun werknemers, functionarissen, directeuren en
vertegenwoordigers en andere medewerkers tegen alle claims van derden op basis van die informatie.
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Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus of ander technologisch schadelijk
materiaal dat uw computer, computerprogramma's , data of ander bezit mogelijk infecteerd, als gevolg van uw
gebruik van onze website of het downloaden of uploaden van content er op.

KENNISGEVING
Floriade Werkt! hecht groot belang aan de vrijheid van meningsuiting van haar inzenders, maar beseft ook dat
het internet gebruikt kan worden op een manier die in strijd is met de wet en schadelijk kan zijn voor derden.
De rol van Floriade Werkt! als dienstverlener is beperkt in dit opzicht: Floriade Werkt! is alleen verplicht om
verzoeken te verwijderen of ontoegankelijk te maken als die onrechtmatige inhoud bevat. Floriade Werkt!
voert geen preventief toezicht en is niet verplicht om dit ook te doen.
Het is mogelijk dat Floriade Werkt! wordt geconfronteerd met bijvoorbeeld een rechterlijk bevel, met een
dwangsom om bepaalde inhoud te verwijderen, bijvoorbeeld ter voorkoming of inbreuk einde auteursrecht. In
een dergelijk geval kan Floriade Werkt! de relevante inhoud onmiddellijk verwijderen.
GESCHILLEN
Voor deze gebruiksvoorwaarden gelden Nederlands recht. Zowel u als Floriade Werkt! zijn het erover eens dat
enkel de rechtbanken van Nederland bevoegd zijn te oordelen bij geschillen die zich voordoen.
Als u vragen heeft over de bovenstaande regels is bepaald, aarzel dan niet contact op te nemen Floriade
Werkt! floriadewerkt@flevoland.nl
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