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GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE 

 
Dit document vormt de algemene gebruiksvoorwaarden van de website die toegankelijk is op 
het adres "aperotime-schweppes.com" (hierna de "Website").  
 
Het surfen op en het gebruik van de Website impliceren uw aanvaarding van deze 
gebruiksvoorwaarden en de naleving van de wettelijke bepalingen die daarop van toepassing 
zijn.  
 
De uitgever van de Website behoudt zich het recht voor om de Website en/of deze 
gebruiksvoorwaarden van de Website op elk gewenst moment en zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen, en nodigt u daarom uit om er regelmatig kennis van te nemen. Elke 
wijziging zal van kracht worden zodra deze op de Website is geplaatst en zal onmiddellijk, 
zonder enige formaliteit, van toepassing zijn op huidige of toekomstige verbindingen met de 
Website. 
 
 
Artikel 1 – Algemene beginselen 
 
Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna de "Algemene 
Gebruiksvoorwaarden") is het bepalen van de voorwaarden voor toegang en gebruik van de 
Website.  

Een Gebruiker (hierna de "Gebruiker") wordt gedefinieerd als elke persoon die verbinding 
maakt met de Website. 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn, voor zover nodig, van toepassing op elke variatie 
of uitbreiding van de Website op bestaande of toekomstige sociale en/of 
communitynetwerken. 

Elke verbinding met de Website en/of het gebruik ervan impliceert de volledige aanvaarding 
van de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruikers. Deze Algemene 
Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd of aangevuld, en de Gebruikers van de Website worden dan ook uitgenodigd 
om ze regelmatig te raadplegen. De Gebruikers worden geacht deze Algemene 
Gebruiksvoorwaarden en alle wijzigingen te hebben goedgekeurd door verder te surfen op de 
Website. 

Niettegenstaande het voorgaande zal elke belangrijke wijziging van de Algemene 
Gebruiksvoorwaarden echter worden voorgelegd aan de Gebruiker, die ze moet aanvaarden 
om toegang te kunnen blijven krijgen tot de Website. 
 
 

Artikel 2 – Voorwaarden voor toegang tot de Website  
 



De Website is alleen toegankelijk via het internet. Daarvoor moet de Gebruiker beschikken 
over: 
 

 een smartphone en/of een tablet; het spel zal niet toegankelijk zijn vanaf een 
computer 

 een compatibele internetbrowser die up-to-date is met de laatste versies  
 
De Gebruiker verbindt zich ertoe om op de Website te gaan met apparatuur die voldoet aan 
de hierboven beschreven configuratievereisten en die geen virussen bevat. De Gebruiker is 
als enige verantwoordelijk voor het updaten en configureren van zijn elektronische 
apparatuur om toegang te hebben tot de Website. 

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat de kosten voor de toegang tot en het surfen 
op de Website geheel voor zijn rekening zijn. 

Alle hardware en software die nodig zijn voor de toegang tot en het gebruik van de Website 
blijven de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker, die derhalve als enige 
verantwoordelijk is voor de goede werking van zijn apparatuur en zijn toegang tot het internet. 
Het is dus aan de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens, 
computersystemen en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen.  

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de Website maakt. 

Artikel 3 – Gebruik van de Website  
 
De Website biedt de Gebruiker de mogelijkheid gratis deel te nemen aan het door de Uitgever 
georganiseerde spel. Zie de voorwaarden van het spel en de voorwaarden voor deelname in 
het reglement dat beschikbaar is op het tabblad: Reglement.   
 
De Website is uitsluitend bestemd voor Gebruikers die handelen voor persoonlijke en niet-
commerciële doeleinden. 
 
De Gebruiker mag in geen geval, zonder dat deze lijst beperkend is, informatie, elementen of 
diensten van de Website wijzigen, kopiëren, verdelen, verzenden, downloaden, uitzenden, 
weergeven, reproduceren, bewerken, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van 
maken, overdragen of verkopen, in welke vorm dan ook. 
 
Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Website 
 
Naast de bepalingen van artikel 4 "Verantwoordelijkheden" hieronder is de toegang tot de 
Website onderworpen aan de volgende bepalingen.  
 
De Uitgever zal alles in het werk stellen om Gebruikers gratis toegang te verlenen tot de 
Website, 24 uur per dag, 7 dagen per week, behalve in geval van overmacht en/of elke 
gebeurtenis buiten de macht van de Uitgever en onder voorbehoud van eventuele storingen 
en onderhouds- of controle-interventies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de 
Website.  



 
De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Uitgever niet verantwoordelijk is voor eventuele 
gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de Gebruiker. 
 
In ieder geval kan de Uitgever niet de beschikbaarheid van de Website, de betrouwbaarheid 
van de transmissies en de prestaties in termen van responstijd of kwaliteit garanderen. 
 
Artikel 5 – Gedrag van de Gebruikers 
 
De Gebruikers van de Website verbinden zich er in het algemeen toe de in Frankrijk geldende 
wet- en regelgeving na te leven, de rechten van derden te eerbiedigen en de bepalingen van 
deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te leven. In dit opzicht verbinden de Gebruikers zich 
ertoe zich loyaal te gedragen.  
 
In het bijzonder, en zonder dat deze opsomming beperkend is, verbindt de Gebruiker zich 
ertoe om: 

 de leden van de Website of derden niet te beledigen, te misbruiken, lastig te vallen, te 
stalken, te bedreigen of hun rechten niet te schenden; 

 de Website niet te gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden, d.w.z. 
om de verkoop of aankoop van goederen of diensten te bevorderen of aan te bieden; 

 andere gebruikers niet te belemmeren of te beperken in het gebruik of het genot van 
de diensten die door de Website worden aangeboden; 

 geen persoonlijke informatie en gegevens over andere gebruikers te verzamelen, zoals 
namen, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers of wachtwoorden; 

 niet in strijd met de in Frankrijk toepasselijke wet- of regelgeving of deze 
gebruiksvoorwaarden te handelen; 

 geen valse identiteit te creëren of zich niet de identiteit van een persoon of entiteit 
toe te eigenen; 

 de lijst van gebruikers van de Website of andere gebruikers of informatie over hen niet 
te gebruiken of (al dan niet gratis) aan een persoon of entiteit te verstrekken. 

 
Elke inbreuk op deze verplichtingen vormt een ernstige inbreuk die tot gerechtelijke stappen 
kan leiden. 
 
 
 
De leden en bezoekers van de Website kunnen elk schadelijk gedrag of elke schadelijke inhoud 
aan de Host melden door een schriftelijk verzoek te richten aan:  
 

SAFEBRANDS 
Pôle Media de la Belle de Mai 

37 rue Guibal 
13356 Marseille Cedex 3 

Frankrijk 
De Host zal zijn best doen om illegale inhoud onmiddellijk te verwijderen zodra hij er kennis 
van heeft, zonder dat dit tot zijn aansprakelijkheid kan leiden.  
 



De Host kan weigeren om informatie en/of inhoud te verspreiden en/of te verwijderen van de 
Website, geheel of gedeeltelijk, indien hij dit nodig acht.  
 
Artikel 6 – Aansprakelijkheid 
 
6.1 Aansprakelijkheid van de Gebruiker 
 
De Gebruiker verbindt zich ertoe de goede werking van de Website op geen enkele manier te 
belemmeren, geen enkel element door te sturen dat een virus kan bevatten of een ander 
element dat de Website geheel of gedeeltelijk kan beschadigen, onderscheppen of verstoren. 

De Gebruiker van de Website is aansprakelijk voor elke vorm van schade, materieel of 
immaterieel, al dan niet gevolgschade, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt voor 
zichzelf en voor derden, met inbegrip van de Uitgever, wegens onrechtmatig gebruik of 
onrechtmatige exploitatie van de Website en/of van een van de elementen ervan, wat ook de 
oorzaak en de plaats is van het ontstaan van deze schade, en vrijwaart de Uitgever voor de 
gevolgen van klachten of vorderingen uit dien hoofde waarvan hij of zijn personeelsleden het 
voorwerp zou(den) kunnen zijn. 

6.2 Aansprakelijkheid van de Uitgever 

De op de Website meegedeelde informatie is louter informatief, niet-contractueel en de 
Uitgever kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld. De Uitgever behoudt zich tevens het 
recht voor om, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, verbeteringen en/of 
wijzigingen in de Website aan te brengen. 
 
De Uitgever behoudt zich het recht voor om, op elk moment en zodra hij er kennis van heeft, 
eventuele fouten, met name van technische of typografische aard, die van invloed kunnen zijn 
op de informatie of documenten op de Website, te corrigeren.  
 
De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: 

- schade van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van 
het gebruik van de Website door de Gebruiker, en in het bijzonder enig 
exploitatieverlies, financieel of commercieel verlies, verlies van programma's en/of 
gegevens in het bijzonder in het informatiesysteem van de Gebruiker van de Website; 

- schade van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de 
inhoud van de Website;  

- de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website en/of tot een van de websites 
van de Uitgever die eraan gekoppeld zijn; 

- weglatingen en/of fouten die de Website kan bevatten. 
 
Artikel 7– Intellectuele eigendom 

De hele Website wordt beschermd door de Franse en internationale wetgeving inzake 
intellectuele eigendom. Alle reproductie-, aanpassings- en weergaverechten zijn 
voorbehouden, ook voor downloadbare documenten. Alle teksten, grafische voorstellingen, 
pictogrammen, foto's, plannen, logo's, video's, geluiden, merken (...) en meer in het algemeen 



alle inhoud en diensten van de Website en de elementen waaruit de Website zelf bestaat, 
kunnen niet, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van intellectuele eigendom, het 
voorwerp zijn van een weergave of reproductie of aanpassing, volledig of gedeeltelijk, op 
welke drager dan ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Uitgever 
of zijn partners. 

De niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk waarvoor de auteur burgerlijk en/of 
strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. De Uitgever behoudt zich het recht voor 
gerechtelijke stappen te ondernemen tegen eenieder die zich niet aan dit verbod houdt. 

Evenzo is het ten strengste verboden de namen en merken van de Uitgever of zijn partners, 
en/of hun logo's te gebruiken of te reproduceren, alleen of in combinatie, in welke 
hoedanigheid dan ook en op welke drager dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Uitgever. 

De Gebruikers van de Website, en van de daaraan gekoppelde websites, mogen geen inhoud 
(teksten, foto's, video's, geluiden, animaties, enz.) reproduceren zonder de uitdrukkelijke 
voorafgaande toestemming van de Uitgever. 

 
Artikel 8 – Diverse bepalingen 
 
Indien enigerlei deel van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan 
ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, wordt (worden) de bepaling(en) in 
kwestie onbestaand verklaard en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en 
van toepassing.  
 
Het (de) niet-bestaand verklaarde bepaling(en) wordt (worden) vervangen door (een) 
bepaling(en) die het meest overeenstemt (overeenstemmen) met de inhoud van de nietig 
verklaarde bepaling. 
 
Zelfs indien deze Website vanuit het buitenland toegankelijk is, zijn deze Website en de inhoud 
ervan uitsluitend bestemd voor Gebruikers die woonachtig zijn in Frankrijk en in de Franse 
overzeese gebieden, België, Zwitserland en Nederland.  
  
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. 
 


