GEBRUIKSVOORWAARDEN ADGENEROUS

1.

Aanvaarding

De website www.adgenerous.com wordt ter beschikking gesteld door Comminline bvba, met
maatschappelijke zetel te Lindekensveldstraat 7, 3510 Hasselt, België en met ondernemingsnummer
0701.878.736 (hierna: “Adgenerous”). De gebruiker (hierna: “Gebruiker”, ”je”, ”jouw”) van Adgenerous
kan ons contacteren via het contactformulier op www.adgenerous.com of met een e-mail naar
hello@adgenerous.be .
Door jezelf toegang te verschaffen tot Adgenerous ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als je
niet met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je deze website verder niet te
bezoeken of te gebruiken.
Huidige Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van Adgenerous. De
Gebruiksvoorwaarden dienen samen gelezen te worden met andere voorwaarden toepasselijk op het
bezoek aan en het gebruik van Adgenerous, zoals onze Privacy Policy en onze Cookie Policy.
2.

Diensten aangeboden door Adgenerous

Adgenerous biedt de mogelijkheid aan, om, bij het openen van een nieuwe website, een inline advertentie
(hierna: “AdPlay”) te laten afspelen. Je beslist ten alle tijde zelf om de aangeboden AdPlays al dan niet te
bekijken. Als je naast de AdPlay klikt, dan verdwijnt de AdPlay. Als je de AdPlay opent, krijg je een korte
advertentie van tien seconden te zien.
Adgenerous past de aangeboden AdPlays aan aan je persoonlijke voorkeuren, die je zelf kan instellen. Per
AdPlay die je bekijkt kunnen vergoedingen, van allerlei aard, worden toegekend. Deze zijn variabel van aard
en kunnen steeds gewijzigd worden door Adgenerous of haar partners die gebruik maken van de website
om u een vergoeding toe te kennen.
Adgenerous kan deze diensten steeds aanvullen, wijzigen of stopzetten zonder voorafgaande verwittiging
aan de gebruiker en zonder enig recht op schadevergoeding voor de Gebruiker.
Om de website Adgenerous te bezoeken, moet je niet registreren. Om gebruik te maken van bepaalde
functionaliteiten is het evenwel mogelijk dat je gevraagd wordt om te registreren. Dit is noodzakelijk om de
door jou gevraagde dienst te kunnen leveren. Dergelijke registratie is kosteloos.
Je moet een e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord opgeven om te registreren. Registratie van een
account dient te gebeuren volgens de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.
De benodigdheden waarover je dient te beschikken om gebruik te maken van Adgenerous (laptop, PC,
internetverbinding, …) worden uiteraard door jezelf zelf voorzien.
Indien sommige diensten toch kosten met zich meebrengen, zal je uitdrukkelijk om jouw akkoord gevraagd
worden. Zonder jouw akkoord heeft Adgenerous niet het recht enige dienst in rekening te brengen.
3.

Bescherming van persoonsgegevens

Bij gebruik van Adgenerous kunnen jouw persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden. Wij hechten
veel waarde en belang aan je privacy en de veilige verwerking van je persoonsgegevens. Wij verwijzen
hiervoor naar onze Privacy Policy en Cookie Policy.

4.

Intellectuele eigendom

Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten en de merkenrechten, op alle teksten,
afbeeldingen, films, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van
Adgenerous, met Adgenerous geassocieerde bedrijven of derden. Het ongeoorloofd gebruik van enige
aangeboden informatie is ten strengste verboden. De Gebruiker verwerft op geen enkele wijze enig
intellectueel recht op de werken of andersoortige informatie opgenomen op de website.
Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aldus verboden om de via Adgenerous aangeboden
informatie, waaronder de AdPlays, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of
tegen betaling te distribueren, weer te geven, uit te voeren, aan te passen of te verzenden. Je hebt als
gebruiker van Adgenerous enkel het recht om de informatie te gebruiken teneinde gebruik te maken van
de aangeboden diensten.
Adgenerous behoudt zich het recht voor op te treden (daaronder inbegrepen het nemen van juridische
stappen) tegen elke inbreuk op het voorgaande of elk ander onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden door
welke partij dan ook.
5.

Uw gebruik van Adgenerous

Indien Adgenerous zou vaststellen of een vermoeden heeft dat je je niet aan de Gebruiksvoorwaarden
houdt of deze misbruikt en frauduleus handelt, dan heeft Adgenerous het recht om je, onmiddellijk en
zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot Adgenerous te ontzeggen.
6.

Beveiliging van uw wachtwoord

Bepaalde functies of diensten die op of via Adgenerous aangeboden worden, vereisen een registratie aan
de hand van je e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Je bent steeds zelf verantwoordelijk voor de
juistheid van deze gegevens en Adgenerous kan niet aansprakelijk worden gesteld indien je foutieve of
onvolledige gegevens hebt opgegeven of in stand houdt en daardoor bepaalde schade lijdt.
Voor de wijziging van gegevens verwijst Adgenerous naar haar Privacy Policy inzake de wijze waarop je dit
recht kan uitoefenen.
Je dient alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat je wachtwoord vertrouwelijk en veilig
blijft, aangezien je verantwoordelijk bent voor de verzamelde vergoedingen. Je dient onmiddellijk contact
op te nemen met Adgenerous als je vermoedt dat de beveiliging geschonden wordt of dat Adgenerous
misbruikt wordt. In zulk geval is Adgenerous gerechtigd jou te verzoeken je wachtwoord te wijzigen of jouw
account op te schorten.
Adgenerous is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van jouw tekortkomingen om jouw
wachtwoord en/of account te beveiligen.
7.

Links van derde partijen op Adgenerous

Adgenerous kan verwijzingen bevatten naar andere websites, dewelke geen eigendom zijn van Adgenerous.
Adgenerous is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere websites, inclusief de daarin opgenomen
informatie.
8.

Aard van de dienstverlening

Adgenerous streeft ernaar diens informatie zo goed mogelijk up-to-date te houden, maar kan niet steeds
garanderen dat de informatie juist, volledig en accuraat is. In voorkomende geval dat de weergegeven
informatie niet langer juist, volledig of accuraat, kan Adgenerous hiervoor op geen enkele wijze
aansprakelijk gesteld worden. Zulks geldt eveneens voor informatie die afkomstig is van derde partijen. De
informatie wordt aangeboden “as is” zonder enige verdere garantie inzake juistheid of bruikbaarheid.

Adgenerous kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet aanvaarden van een AdPlay. Deze
weigering geeft niet het recht om de waarde van de AdPlay op enig welke andere manier te laten vergoeden
door Adgenerous.
Adgenerous neemt de nodige maatregelen teneinde eventuele ongemakken ingevolge technische fouten
te beperken, doch is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische
levering van diens diensten.
Daarnaast neemt Adgenerous alle redelijke maatregelen om haar website te beschermen tegen
computervirussen en andere malware. Rekening houdend met de aard van deze gevaren, erkent de
Gebruiker dat Adgenerous geen absolute bescherming kan bieden. Bijgevolg dien je zelf de nodige
maatregelen te nemen om jouw account te beschermen.
9.

Beperking van aansprakelijkheid

Adgenerous is, in zoverre als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niet aansprakelijk voor mogelijke
schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die in verband staat met het gebruik
van Adgenerous, behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout.
10.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het gebruik van Adgenerous valt onder het Belgisch recht en elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van
het gebruik van Adgenerous valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken dewelke bevoegd zijn voor het
gebied waarbinnen Adgenerous haar maatschappelijke zetel heeft.
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