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ALGEMENE VOORWAARDEN BITRANK
Bitrank is een online service van Bitrank B.V. (hierna "Bitrank", "Wij" of "ons").
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Bitrank software en
eventuele extra services die worden aangeboden of beschikbaar uit Bitrank (de "diensten").
Gelieve deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen.

Mechelaarstraat 17
4903 RE Oosterhout
Postbus 183
4900 AD Oosterhout
t
f

0 1 6 2 - 7 4 803 2
0 1 6 2 - 7 4 803 9

Uw toegang tot deze website en het gebruik van de diensten betekent dat u akkoord gaat met de info@bitrank.nl
www.bitrank.nl
volgende algemene voorwaarden en u instemt met de volgende terminologie en voorwaarden.
U en bitrank gaan akkoord dat dit een bindende wettelijke overeenkomst is. Als u niet akkoord gaat met
een of meer van deze voorwaarden, gebruik dan de diensten niet. Schending van deze algemene voorwaarden
zal resulteren in de beëindiging van uw toegang tot de diensten.
1. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN VAN DE DIENST
We kunnen deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen. U kunt de meest recente versie van deze
algemene voorwaarden bekijken door te klikken op de koppeling "Algemene voorwaarden" onder aan onze
webpagina's. U bent verantwoordelijk voor het controleren van deze voorwaarden periodiek voor veranderingen.
Als u nog steeds gebruik maakt van de diensten nadat we veranderingen aan deze Algemene voorwaarden hebben
gemaakt, zien wij dat als een aanvaarding van de nieuwe voorwaarde. Als een dergelijke wijziging wordt
aangebracht, wordt de datum "Laatst bijgewerkt" aan het einde van dit document bijgewerkt.
2. ELEKTRONISCH LEVERINGSBELEID EN UW TOESTEMMING
U gaat ermee akkoord dat wij u vereiste kennisgevingen, overeenkomsten en andere informatie over de Bitrank
diensten elektronisch kunnen leveren. Wij zullen de aankondigingen op de home page van Bitrank of op de
desbetreffende webpagina van de toepasselijke service plaatsen.
3. PRIVACYBELEID
Het Bitrank privacy beleid legt het beleid uit dat van toepassing is op uw gegevens wanneer u de Bitrank Services
gebruikt. Uw gebruik van de diensten van Bitrank betekent uw toestemming aan de informatiepraktijken vermeld in
ons privacy beleid. U kunt het privacy beleid bekijken door te klikken op de "privacy beleid" link op de home page van
www.bitrank.nl.
4. WIJZIGINGEN IN BITRANK
We kunnen te allen tijde een service of functie beëindigen of wijzigen.
5. SERVICE VOORWAARDEN
U mag de diensten van de Bitrank gebruiken voor wettig toegestane doeleinden en uitsluitend in overeenstemming
met deze algemene gebruiksvoorwaarden.
U moet minimaal 13 jaar of ouder zijn om gebruik van de diensten. Accounts geregistreerd door "bots" of andere
geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
U dient uw volledige wettelijke naam, een geldig e-mailadres en andere informatie om de inschrijving te voltooien
naar waarheid te verstrekken.
Uw login kan alleen door u worden gebruikt. U mag uw login niet delen met iemand anders.
U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. Bitrank aanvaardt
geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw mislukte pogingen
om te voldoen aan deze verplichting van veiligheid.
U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die wordt gepost en activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
Één persoon of juridische entiteit mag niet meer dan één gratis account hebben.
Het is strikt verboden om:
• u voor te doen als een ander persoon, bedrijf of entiteit, met inbegrip van Bitrank, haar werknemers en agenten;
• zaken toe te voegen zoal virussen of andere computercode, bestanden of programma’s gebruiken die de
diensten kunnen onderbreken, vernietigen of de functionaliteit beperken vanaf enige software of hardware of
telecommunicatieapparatuur computerapparatuur;
• Gedrag aanmoedigen dat zou leiden tot een strafbaar feit, of dat aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid;
U mag de diensten van de Bitrank niet gebruiken op een manier die kan leiden tot beschadiging, uitschakeling,
overbelasting, of afbreuk doen aan onze servers of netwerken.
U mag niet proberen onbevoegd toegang te verkrijgen tot één van de Bitrank diensten, gebruikersaccounts,
computersystemen of netwerken, via hacken, password mining of andere middelen. Wij kunnen alle juridische en
technische middelen gebruiken om de schending van deze bepaling te voorkomen en om deze algemene voorwaarden af te dwingen.
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Verantwoordelijkheid van de gebruiker
Bitrank dient als een aggregator van informatie.
Gebruiker-geproduceerde inhoud vertegenwoordigt niet het advies, meningen of overtuigingen
van Bitrank.
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Bitrank is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door gebruikers gegenereerde informatie met inbegrip van
commentaren, beelden, video's, links naar websites van derden, zakelijke praktijken en privacy beleid. Het opnemen
van gebruiker-geproduceerde inhoud op de webite of diensten impliceert geen goedkeuring door of elke aansluiting
met Bitrank.
Bij de toegang tot de website en diensten kan u worden blootgesteld aan inhoud die volgens u aanstootgevend is of
ongepast. U gaat ermee akkoord dat uw enige toevlucht is om te stoppen met het gebruik van de website en diensten.
Aanvullende voorwaarden
Door de toegang tot Bitrank, geeft u toestemming aan ons en anderen om statistische zoekopdrachten voor
statistische doeleinden te gebruiken in verband met de diensten, de website en anderszins in verband met ons bedrijf.
Bitrank geeft geen garanties met betrekking tot de licentieovereenkomst en de informatie die verstrekt wordt en wijst
alle aansprakelijkheid voor schade, inclusief en zonder beperking, iedere algemene, bijzondere, incidentele of
indirecte schade, die kan voortvloeien uit het gebruik.
Bitrank is expliciet niet verantwoordelijk voor de wijze of de omstandigheden waardoor derden toegang of gebruik van
openbare inhoud toepassen en is niet verplicht om dit uit te schakelen of anderszins deze toegang te beperken.
Bitrank biedt u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens te verwijderen van de website en de diensten. Deze
mogelijkheid geldt niet voor gegevens die anderen kunnen hebben gemaakt of kopieën die we kunnen hebben
gemaakt voor back-updoeleinden.
Commercieel gebruik licentie / API-voorwaarden
Deze commerciële licentie is niet voor wederverkoop van of het representeren als Bitrank of een Bitrank dienst.
Bitrank vraagt dat u de diensten en functionaliteiten respectvol te gebruiken, zoals beschreven in de documentatie.
U mag geen functionaliteiten van de website (zoals de API) gebruiken om delen van de Bitrank database te
reproduceren, dupliceren of kopiëren, nog mag u via deze API of andere manieren derden toegang verlenen tot de
Bitrank Site en de bijbehorende gegevens.
Bitrank zal alle vertrouwelijke informatie en eigen informatie van partijen als zodanig behandelen.
De Bitrank diensten bieden geaggregeerde zoekgegevens van sociale media. Deze gegevens zijn uitsluiten bedoeld
voor gebruik binnen de website en diensten van Bitrank. De service is niet bestemd voor gebruik buiten de website en
diensten en / of wederverkoop. Misbruik zal leiden tot onmiddellijke annulering van de dienst.
6. LICENTIE VOOR HET GEBRUIK BITRANK
De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de diensten van Bitrank. Dit is een
licentieovereenkomst ("overeenkomst") tussen u en Bitrank B.V. ("Bitrank"). Door toegang tot de Bitrank diensten te
krijgen, erkent u dat u de volgende voorwaarden heeft gelezen, deze begrijpt en de volgende bepalingen en
voorwaarden accepteert. In het geval u niet akkoord gaat en niet wilt worden gebonden door deze bepalingen en
voorwaarden, vernietigen uw toegangscode en stop alle verdere gebruik van de diensten van Bitrank.
Verlening van licentie
Bitrank verleent u (hetzij u individueel of het bedrijf waarvoor u werkt) een niet-exclusieve gebruikerslicentie toe voor
één kopie van de Bitrank diensten uitsluitend voor uw eigen persoonlijke of zakelijke doeleinden op een computer
tijdens de periode van tijd of sessie waar u interactie aangaat met de diensten van de Bitrank (of door middel van een
laptopcomputer, standaard computer of een werkstation dat is aangesloten op een multi-user-netwerk (een
"Computer").
Eigendom
Bitrank is de eigenaar van alle rechten, waaronder het auteursrecht van de Bitrank website en diensten. Copyright
van de afzonderlijke programma's zijn beschikbaar (de "Software"), die op hun beurt worden gebruikt om de Bitrank
diensten aan u te leveren. Het eigendom van de Software en alle eigendomsrechten betrekking hebbende blijven bij
Bitrank en haar licentiegevers.
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Beperkingen op gebruik en overdracht
U mag niet:
• de Bitrank diensten verhuren of leasen aan derden;
• de licentie van Bitrank overdragen aan derden;
• kopiëren of reproduceren van de Bitrank diensten via een of ander netwerksysteem of via
enig computersysteem;
• wijzigen, aanpassen of namaken van afgeleide werken gebaseerd op de Bitrank diensten; of
• reverse-engineering, decompiling of disassamblen van de Bitrank diensten.
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Niet-aansprakelijkheidsverklaring
Wij bieden Bitrank aan "as is" en "as available”. Wij maken geen expliciete garanties over Bitrank. Wij garanderen
geen time-to-load, server-uptime of kwaliteit.
Rechtsmiddelen
Uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid voor elk geschil met ons is om te stoppen met het gebruik van Bitrank.
In geen geval zal onze aansprakelijkheid voor om het even welke schuldvorderingen die voortvloeit uit het gebruik van
bitrank meer bedragen dan het totale bedrag aan servicekosten die u ons betaald tijdens een periode van één jaar
voor de specifieke dienst in het geding.
Beperking van aansprakelijkheid
We zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, gevolgschade die voortvloeien uit uw gebruik
van, onmogelijkheid tot gebruik, of vertrouwen op Bitrank. Deze uitsluitingen van toepassing op claims voor verloren
winst, verloren gegevens, verlies van goodwill, werkonderbreking, computer gebrek of storing, of elke andere
commerciële schade of verliezen, zelfs als we wisten of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke
schade.
7. DE SCHADELOOSSTELLING
U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en schadeloos te stellen, op een verzoek van ons, en onze bovenliggende en
andere aangesloten bedrijven, en onze respectieve werknemers, aannemers, functionarissen, bestuurders en
agenten van alle verplichtingen, claims en uitgaven, met inbegrip van kosten van advocaten, van alle kosten die uit uw
gebruik of misbruik van Bitrank voortvloeien.
8. KEUZE VAN WETGEVING EN LOCATIE VOOR HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN
Op de onderhavige algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten die
daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement te
Breda, onverminderd het recht op hoger beroep of cassatie.
9. AUTEURSRECHT EN INHOUD EIGENDOM
Wij claimen geen intellectuele eigendomsrechten over het materiaal dat u binnen de diensten van Bitrank aanbiedt.
Uw profiel en de materialen die u uploadt zijn van u. We behouden het recht, maar niet de verplichting, in onze
discretie, inhoud te weigeren of te verwijderen als die deze algemene voorwaarden overtreedt of schendt.
Alle handelsmerken die geen eigendom zijn van Bitrank en die op deze website voorkomen zijn het eigendom van hun
respectieve site-eigenaren.
De door Bitrank ontstane inhoud op de website, zoals teksten, afbeeldingen, logo's, statistieken en de samenvattingen
van alle inhoud op de website, is het eigendom van Bitrank en haar licentiegevers en beschermd door Nederlandse
en internationale auteursrechtwetten.
Behalve zoals uiteengezet in deze voorwaarden, is geen reproductie van de inhoud afkomstig van Bitrank toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Bitrank.
Gebruiker-geproduceerde inhoud is het eigendom van de websites waarvan de bron wordt vermeld. Dergelijke inhoud
is auteursrechtelijk beschermd en elk gebruik of reproductie moet voldoen aan de voorwaarden van de respectieve
licentie (s) en moet een label bevatten waar dergelijke licentie uit blijkt.
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10. SCHEIDBAARHEID EN INTEGRATIE
Deze overeenkomst en eventuele aanvullende voorwaarden, beleid of regels op de Bitrank website
vormen de volledige overeenkomst tussen u en Bitrank en vervangt alle voorafgaande
overeenkomsten tussen ons, hetzij mondeling of geschreven, en kunnen niet worden bewerkt of
gewijzigd behalve in een schriftelijk document ondertekend door beide partijen en die specifiek
naar deze overeenkomst verwijst. Deze overeenkomst heeft voorrang op alle andere documenten
die hiermee in conflict kunnen zijn. Indien één of meerdere bepalingen in deze overeenkomst door
een rechtbank of een tribunaal bevoegde rechtbank ongeldig worden verklaard, illegaal of
anderszins niet uitvoerbaar wordt geacht, blijven de andere bepalingen volledig van kracht.
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11. Betalingen enz.
Tarieven
Vergoedingen, tarief limieten en ingangsdatums voor deze diensten worden afzonderlijk
onderhandeld en blijven buiten beschouwing van deze voorwaarden en gebruiksvoorwaarden.
Alle prijzen zijn exclusief alle belastingen, heffingen of rechten door het belasten van de
autoriteiten, en u zult verantwoordelijk voor betaling van dergelijke belastingen, heffingen of
rechten, exclusief alleen BTW wanneer een geldig nummer is verstrekt.
Upgrade en Downgrade
Een upgrade van een dienst naar een duurdere dienst pro-rato berekent. De pro-rato vergoeding wordt onmiddellijk
na de upgrade in rekening gebracht.
De diensten worden vooraf gefactureerd. Er zijn geen terugbetalingen of kredieten voor gedeeltelijke maanden van
dienst, upgrade/downgrade restituties of restitutie voor ongebruikte maanden.
Downgraden van uw dienst kan leiden tot het verlies van inhoud, functies, of capaciteit van uw account.
Bitrank is niet aansprakelijk voor dergelijk verlies.
Prijzen voor elke dienst kunnen veranderen, maar oude diensten zullen worden vervangen tenzij anders vermeld.
Bericht van wijzigingen prijzen zal worden uitgewisseld met u via de contact informatie die u aan ons hebt verstrekt.
Bitrank is niet aansprakelijk jegens u of aan een derde partij voor eventuele wijzigingen, veranderingen van de prijs, of
opschorting of stopzetting van de diensten.
Ideal
Betaling per iDeal kan voor de eerste termijn. U dient direct een machtiging te geven voor de automatische incasso
voor alle opvolgende termijnen.
Creditcard
Een geldige creditcard is vereist voor het betalen van rekeningen en de validatie van een creditcard is vereist.
12. BEËINDIGING
Uw recht op het gebruik van Bitrank automatisch als u de voorwaarden van de dienst in verband met uw gebruik van
Bitrank schendt. Wij behouden ons het recht, in onze discretie, uw toegang tot alle of een deel van Bitrank te
beëindigen, in het geval dat u inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden, met of zonder kennisgeving.
U bent verantwoordelijk voor het correct annuleren van uw account. Een e-mail of telefoon verzoek om uw account te
annuleren, wordt niet beschouwd als annulering. U kunt uw account op elk gewenst moment annuleren met behulp
van de annulering link in het "Account" scherm uit binnen de toepassing Bitrank.
U kunt uw account dan nog gebruiken tot en met het einde van de laatste facturatieperiode. Daarna zal uw inhoud
onmiddellijk worden verwijderd van de diensten. Deze informatie kan niet worden hersteld zodra uw account is
geannuleerd en de periode is verlopen. Bitrank, heeft naar eigen goeddunken, het recht op te schorten of uw account
te beëindigen en te weigeren om het even welk gebruik en al het huidige of toekomstige gebruik van de diensten van
Bitrank, om welke reden dan ook en op elk gewenst moment. Dergelijke beëindiging van de diensten zal resulteren
in de deactivering of verwijdering van uw account of uw toegang tot uw account, en de verbeurdverklaring en afstaan
van alle inhoud in uw account.
Alle aankondigingen moeten worden verzonden naar Bitrank in het Engels op support@bitrank.nl.
Laatst bijgewerkt: 08-10-2013

