Algemene voorwaarden Boardroom
1. Algemene voorwaarden Boardroom
Door gebruik te maken van de website van www.boardroomsolutions.nl
(de “Dienst”) of de overige diensten van Boardroom B.V. (“Boardroom”),
gaat u ermee akkoord gehouden te zijn aan de volgende algemene
voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”).
Boardroom behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande
kennisgeving de Algemene voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken
en te wijzigen. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
nieuwe onderdelen die de huidige Dienst aanvullen of verbeteren, met
inbegrip van de release van nieuwe tools en hulpmiddelen. Als u na deze
wijzigingen gebruik blijft maken van de Dienst, geeft u daarmee aan in te
stemmen met de wijzigingen. De meest recente versie van de Algemene
voorwaarden kan te allen tijde worden geraadpleegd op:
http://www.boardroomsolutions.nl.
Schending van een van de onderstaande bepalingen resulteert in de
beëindiging van uw account. Al wordt dergelijk gedrag en dergelijke inhoud
op de Dienst door Boardroom verboden, u aanvaardt en gaat ermee
akkoord dat Boardroom niet verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud
die op de Dienst wordt geplaatst en dat u evenwel geconfronteerd kunt
worden met dergelijke inhoud. U stemt ermee in de Dienst op eigen risico
te gebruiken.
2. Voorwaarden voor een account
1. U bent 13 jaar of ouder als u gebruik wilt maken van de Dienst.
2. U bent een mens. Accounts die worden aangemaakt door “bots” of
overige geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
3. Om het inschrijvingsproces met succes af te ronden moet u uw
volledige wettelijke naam, een geldig emailadres en alle overige
gevraagde informatie verstrekken.
4. Uw inloggegevens mogen slechts worden gebruikt door één persoon –
het is niet toegestaan inloggegevens te delen met meerdere personen.
U kunt afzonderlijke inloggegevens aanmaken voor zoveel mensen als
toegestaan is op basis van uw regeling.
5. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen account
en wachtwoord. Boardroom accepteert geen enkele aansprakelijkheid
voor verlies of schade als gevolg van het feit dat u niet hebt voldaan
aan dit beveiligingsvereiste.
6. U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die wordt geplaatst en alle
activiteit die plaatsvindt uit hoofde van uw account (zelfs als de inhoud
wordt geplaatst door anderen die een account hebben op basis van
uw account).
7. Als u gebruikmaakt van een gratis account, is het niet toegestaan om
advertenties te blokkeren.
8. Een persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één gratis account
aanhouden.
9. Het is niet toegestaan van de Dienst gebruik te maken voor illegale of
wederrechtelijke doeleinden. Wanneer u gebruikmaakt van de Dienst,
is het niet toegestaan inbreuk te plegen op enige wetgeving binnen uw
jurisdictie (met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake
auteursrechten).
3. Voorwaarden API
Klanten kunnen toegang krijgen tot hun Boardroom-accountgegevens
via een API (Application Program Interface). Het gebruik van de API, met
inbegrip van het gebruik van de API via een derde product dat verbinding
maakt met Boardroom, is onderhevig aan de voorwaarden van deze
overeenkomst en de volgende specifieke voorwaarden:
1. U aanvaardt uitdrukkelijk en stemt ermee in dat Boardroom niet
aansprakelijk is voor ongeacht welke directe, indirecte, bijkomende,
speciale, gevolg- of morele schade, met inbegrip van maar niet beperkt
tot schade in de zin van winstderving of verlies van goodwill, gebruik
of gegevens, of overige immateriële verliezen (zelfs als Boardroom
is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade), die
voortvloeit uit het gebruik van de API of een derde product dat
verbinding maakt met de API.
2. Misbruik of buitensporig frequente verzoeken aan Boardroom via de
API kan of kunnen aanleiding vormen voor tijdelijke of permanente
opschorting van de toegang op grond van uw account tot de API.
Boardroom bepaalt geheel naar eigen goeddunken wat in dit opzicht
misbruik of buitensporig gebruik van de API inhoudt. Boardroom
onderneemt een redelijke poging via e-mail om de accounthouder
voorafgaand aan een eventuele opschorting te waarschuwen.
3. Boardroom behoudt zich te allen tijde het recht voor om met of zonder
voorafgaande kennisgeving uw toegang tot de API (of ongeacht welk
deel daarvan) tijdelijk dan wel permanent stop te zetten.
4. Voorwaarden inzake betaling, restitutie, upgrading en downgrading
1. Om de verschuldigde bedragen te betalen is een betaling via Ideal
vereist. Voor een gratis account hoeft geen creditcardnummer te
worden opgegeven.
2. Zodra u een gratis 1-projectregeling upgradet naar een betaalde
regeling, wordt uw gratis proefaccount stopgezet.
3. De Dienst wordt jaarlijks vooraf in rekening gebracht; dit bedrag is
niet terugvorderbaar. Er worden derhalve geen restituties gedaan of
creditnota’s verstuurd voor delen van het jaar waarvoor de Dienst
is opgezegd, voor upgrades of downgrades, of voor jaren waarin
een open account niet langer wordt gebruikt. Om iedereen gelijk te
behandelen, worden hierop geen uitzonderingen gemaakt.
4. Alle bedragen zijn exclusief btw, heffingen of rechten die door de
Belastingdienst worden opgelegd.
5. Wanneer u het niveau van uw regeling upgradet of downgradet, wordt
het nieuwe bedrag automatisch ten laste gebracht door middel van
Ideal.
6. Het downgraden van uw Dienst kan leiden tot verlies van inhoud,
functies of de capaciteit van uw account. Boardroom aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor een dergelijk verlies.

5. Annulering en beëindiging
1. U bent als enige verantwoordelijk voor het juist annuleren van uw
account. U kunt uw account te allen tijde annuleren door een e-mail te
zenden aan helpdesk@boardroomsolutions.nl
2. Bij annulering wordt al uw inhoud per direct verwijderd van de Dienst.
Deze informatie kan niet meer worden hersteld nadat het account is
geannuleerd.
3. Als u de Dienst annuleert minimaal een kalendermaand voor het einde
van de lopende vooruitbetaalde jaar, gaat uw annulering per direct in en
krijgt u geen gedeeltelijke restitutie van het jaarbedrag.
4. Boardroom heeft om ongeacht welke reden te allen tijde en geheel
naar eigen goeddunken het recht om uw account op te schorten of
te beëindigen dan wel om al het huidige en toekomstige gebruik van
de Dienst of een andere dienst van Boardroom te weigeren. Indien
de Dienst aldus wordt beëindigd, resulteert dit in deactivering of
verwijdering van uw account of beëindiging van de toegang tot uw
account, en de verbeurdverklaring en afstand van alle inhoud op uw
account. Boardroom behoudt zich het recht voor om te allen tijde om
ongeacht welke reden een dienst aan iemand te weigeren.
6. Wijzigingen in de Dienst en de prijzen
1. Boardroom behoudt zich te allen tijde het recht voor van tijd tot tijd
zonder voorafgaande kennisgeving de Dienst (en ongeacht welk deel
daarvan) te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk dan wel permanent.
2. De prijzen van alle diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot
de vergoedingen voor het maandelijkse abonnement op de Dienst,
zijn onder voorbehoud van wijziging, met inachtneming van een
kennisgevingstermijn van 30 dagen. Een dergelijke kennisgeving kan te
allen tijde worden gedaan door de wijzigingen bekend te maken op de
website van Boardroom.
3. Boardroom heeft geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van
u of enige derde voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of
beëindiging van de Dienst.
7. Auteursrechten en eigendom van de inhoud
1. Alle inhoud die wordt geplaatst op de Dienst moet voldoen aan de
wetgeving inzake auteursrechten.
2. Wij claimen geen intellectuele-eigendomsrechten op het materiaal dat
u levert aan de Dienst. Uw profiel en de geüploade materialen blijven
uw eigendom.
3. Boardroom screent de inhoud niet vooraf, maar Boardroom en de
door haar daartoe aangewezen personen hebben wel het recht (maar
niet de verplichting) om geheel naar eigen goeddunken inhoud die is
geplaatst op de Dienst, te weigeren dan wel te verwijderen.
4. Het uiterlijk en de sfeer van de Dienst vallen onder het auteursrecht
van Boardroom. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke
schriftelijke voorafgaande toestemming van Boardroom is het niet
toegestaan enig onderdeel van de HTML/CSS-, Javascript- of visuele
ontwerpelementen en -concepten te dupliceren, te kopiëren of her te
gebruiken.
8. Algemene voorwaarden
1. Het gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geboden
in zijn huidige staat en voor zover beschikbaar.
2. Technische ondersteuning wordt alleen geboden aan houders van een
betaalde account en is uitsluitend beschikbaar via telefoon en e-mail.
3. U aanvaardt dat Boardroom gebruikmaakt van externe leveranciers
en hostingpartners om de voor de exploitatie van de Dienst benodigde
hardware, software, netwerkfaciliteiten, opslag en bijbehorende
technologie te leveren.
4. Het is niet toegestaan de Dienst te wijzigen, aan te passen of te kraken
en het is evenmin toegestaan om enige andere website zodanig aan te
passen dat valselijk wordt geïmpliceerd dat deze in verband staat met
de Dienst, Boardroom of enige overige dienst van Boardroom.
5. U stemt ermee in dat u geen enkel deel van de Dienst reproduceert,
dupliceert, kopieert, verkoopt, doorverkoopt of exploiteert, dan wel de
Dienst gebruikt of toegang maakt tot de Dienst zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Boardroom.
6. Wij zijn gerechtigd, echter zonder daartoe de verplichting te hebben,
om inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevatten waarvan
wij naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, beledigend,
bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins
bezwaarlijk dan wel in strijd met de intellectuele-eigendomsrechten
van derden of deze Algemene voorwaarden is.
7. Alle verbale, fysieke, schriftelijke of overige mishandeling (met inbegrip
van de dreiging van mishandeling of vergelding) van enige klant, enige
medewerker, enig lid of enige bestuurder van Boardroom leidt tot
directe beëindiging van het account.
8. U aanvaardt dat de technische verwerking en transmissie van
de Dienst, met inbegrip van uw inhoud, versleuteld kan worden
overgedragen en a) de verzending over diverse netwerken, en
b) wijzigingen teneinde te voldoen aan technische vereisten om
netwerken en apparaten met elkaar te verbinden dan wel de Dienst aan
deze vereisten aan te passen, kan omvatten.
9. Het is niet toegestaan ongevraagde e-mails, sms-berichten of “spam”berichten te uploaden, te plaatsen, te hosten of te versturen.
10. Het is niet toegestaan wormen, virussen of enige overige destructieve
codes te versturen.
11. Indien u bandbreedtegebruik meer dan 500 MB/maand bedraagt
of het gemiddelde bandbreedtegebruik van andere klanten van
Boardroom aanzienlijk overschrijdt (zoals uitsluitend te bepalen door
Boardroom), behouden wij ons het recht voor om uw account per
direct op te schorten of uw hosting van bestanden te beperken totdat u
in gelegenheid bent uw bandbreedteverbruik te verkleinen.
12. Boardroom doet geen garanties dat (i) de Dienst voldoet aan al uw
specifieke vereisten; (ii) de Dienst niet wordt onderbroken en de Dienst
tijdig, veilig en vrij van fouten is; (iii) de resultaten die kunnen worden
verkregen uit het gebruik van de Dienst nauwkeurig en betrouwbaar

zijn, (iv) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of overige
door u via de Dienst aangeschafte of verkregen materialen voldoet
aan de verwachtingen; en (v) eventuele fouten in de Dienst worden
gecorrigeerd.
13. U aanvaardt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Boardroom
ongeacht welke directe, indirecte, bijkomende, speciale, gevolg- of
morele schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade in de
zin van winstderving of verlies van goodwill, gebruik of gegevens, of
overige immateriële verliezen (zelfs als Boardroom is geïnformeerd
over de mogelijkheid van dergelijke schade) als gevolg van:
(i) het gebruik van de Dienst of het onvermogen om deze te gebruiken;
(ii) de kosten van aankoop van vervangende producten en diensten
als gevolg van eventuele goederen, gegevens, informatie of diensten
die zijn aangekocht of verkregen of berichten die zijn ontvangen of
transacties die zijn aangegaan via of vanaf de Dienst; (iii) onbevoegde
toegang tot of wijziging van uw verzendingen of gegevens;
(iv) uitspraken of gedragingen van enige derden over of ten aanzien
van de Dienst; (v) of enige overige zaken met betrekking tot de Dienst.
14. Als Boardroom nalaat een recht of bepaling zoals vervat in de
Algemene voorwaarden, uit te oefenen of af te dwingen, betekent dit
niet dat zij afstand doet van dat recht of die bepaling. De Algemene
voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en
Boardroom en beheersen uw gebruik van de Dienst en derogeren aan
alle eerdere overeenkomsten tussen u en Boardroom (met inbegrip van
maar niet beperkt tot eerdere versies van de Algemene voorwaarden).
15. Het is gebruiker in geen geval toegestaan zijn of haar
betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen. Eventuele
klachten en / of onvolkomenheden dienen zo spoedig als mogelijk
schriftelijk en/of per e-mail aan Boardroom kenbaar te worden
gemaakt.
9. Privacybeleid Boardroom
Wij verzamelen de e-mailadressen van al diegenen die met ons
communiceren via e-mail. Als wij informatie verzamelen, wordt dit gebruikt
ter verbetering van de inhoud van onze webpagina’s en de kwaliteit van
onze Dienst, en wordt deze informatie niet gedeeld met of verkocht
aan overige organisaties voor commerciële doeleinden, behalve om de
producten en de diensten te leveren die u van ons vraagt, wanneer wij uw
toestemming hebben verkregen of onder de volgende omstandigheden:
• het is nodig om informatie uit te wisselen teneinde illegale activiteiten,
verdenkingen van fraude, situaties die een potentiële bedreiging
inhouden voor de persoonlijke veiligheid van ongeacht welke persoon
of schendingen van de Algemene voorwaarden te onderzoeken, te
voorkomen of hiertegen actie te ondernemen, dan wel voor zover
anderszins vereist op grond van de wet;
• het is nodig om informatie over u over te dragen omdat Boardroom
is overgenomen door dan wel gaat fuseren met een andere
onderneming. In dit geval brengt Boardroom u hiervan in kennis
voordat de informatie over u wordt overgedragen en komt te vallen
onder een ander privacybeleid.
10. Informatieverzameling en -gebruik
• Indien u zich registreert bij Boardroom, vragen wij om informatie
zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, factuuradres en
telefoonnummer.
• Boardroom gebruikt de door haar verzamelde informatie voor de
volgende algemene doeleinden: levering van producten en diensten,
facturering, identificatie en authenticatie, verbetering van de diensten,
contact en onderzoek.
11. Gegevensopslag
Boardroom maakt gebruik van externe leveranciers en hostingpartners
om de voor de exploitatie van Boardroom benodigde hardware, software,
netwerkfaciliteiten, opslag en bijbehorende technologie te leveren. Hoewel
Boardroom in het bezit is van de code, gegevensbanken en alle rechten op
de Boardroom-toepassing, behoudt u de rechten op uw gegevens.
12. Openbaarmaking
Boardroom is gerechtigd onder speciale omstandigheden, bijvoorbeeld
om te voldoen aan een dagvaarding of in het geval uw handelingen een
inbreuk vormen op de Algemene voorwaarden, persoonlijk identificeerbare
gegevens bekend te maken. In alle gevallen zal Boardroom hierover in
contact treden met gebruiker.
13. Wijzigingen
Boardroom heeft het recht om dit beleid periodiek bij te werken. In
het geval van belangrijke wijzigingen in de wijze waarop wij omgaan
met persoonlijke gegevens, stellen wij u in kennis door een bericht te
sturen naar het primaire e-mailadres dat is opgenomen in het primaire
Boardroom-account van de accounthouder of door een kennisgeving te
plaatsen op onze website.
14. Toepasselijk recht
Op geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Boardroom en
een gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Voor zover de wet dat
toelaat is met uitsluiting bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van
Boardroom.
15. Vragen
Voor vragen kunt u zich wenden tot de Boardroom
per email via info@boardroomsolutions.nl

Boardroom B.V.
Transistorstraat 31
1322 CK ALMERE
KvK: 58641084
http://www.boardroomsolutions.nl/

