Terms & Conditions
Legal Mumbo Jumbo

Aanvaarding
Door het creëren van een album accepteert de gebruiker de algemene voorwaarden van MyAlbum. Deze voorwaarden worden regelmatig geüpdate.
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In mensentaal:
U mag onze producten alleen gebruiken wanneer u een bindende overeenkomst kunt sluiten met MyAlbum, en alleen in overeenstemming met deze voorwaarden en de daarop van
toepassing zijnde wetgeving. Als u een MyAlbum account aanmaakt dient u ons te voorzien
van accurate en complete informatie. Gebruik of toegang tot de dienst is niet toegestaan voor
personen onder de 13 jaar. Als u een account opent uit naam van een bedrijf, organisatie of
andere entiteit dan omvat de term “gebruiker” zowel u als de entiteit die u vertegenwoordigt.
U verklaart het bedrijf te mogen vertegenwoordigen en juridisch het bedrijf te mogen verbinden aan deze voorwaarden waarmee u namens het bedrijf akkoord gaat. Sommige van onze
producten omvatten software die wordt gedownload naar uw computer, telefoon, tablet of
ander apparaat. U gaat er mee akkoord dat wij deze software automatisch mogen upgraden
en dat deze voorwaarden ook op die updates van toepassing zijn.

Iedereen kan een account
aanmaken bij ons behalve als
je jonger bent dan 13. Ohja,
en als je van je baas MyAlbum
moet gebruiken, dan moet je
ook namens hem of haar akkoord kunnen gaan met deze
voorwaarden.

Voortvoeiend uit deze voorwaarden (inclusief onze privacyverklaring) geven we u een gelimiteerd, niet exclusief en niet overdraagbaar en te allen tijde te beëindigen licentie om onze
producten te mogen gebruiken.

Definities
In deze Algemene voorwaarden voor het gebruik van MyAlbum worden de volgende termen
gebruikt met de onderstaande respectievelijke betekenis:
		
		
		

Gebruiker: Een natuurlijk persoon die is aangemeld voor de dienst van
MyAlbum door zijn of haar e-mail adres en naam in te vullen en/of via een
Google- of Facebook account inlogt.

		

Account: de mogelijkheid om MyAlbum te gebruiken.

		

Condities: deze Algemene Voorwaarden.

Privacy
MyAlbum neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus. MyAlbum zal de aan haar
verstrekte gegevens en informatie alleen gebruiken om haar dienst uit te voeren en te verbeteren. Gebruikersgegevens blijven altijd eigendom van de gebruiker en zullen niet aan een
derde worden verstrekt zonder de expliciete toestemming van de gebruiker*. Door akkoord te
gaan met de voorwaarden gaat u tevens akkoord met onze Privacyverklaring.
(*) Als een gebruiker juridisch wordt vervolgd en de bevoegde autoriteiten eisen de gegevens
bij MyAlbum op dan zullen deze gegevens verstrekt moeten worden door MyAlbum.
Voor meer informatie over de wijze waarop MyAlbum omgaat met persoonlijke gegevens en
cookies verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.
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In mensentaal:
Privacy en cookies zijn hete
hangijzers tegenwoordig. We
vinden ze zo belangrijk dat
we er een ander document
over hebben geschreven.

MyAlbum
MyAlbum is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade of verlies aan data. De gebruiker kan zijn of haar foto’s voor een onbeperkte periode opslaan. MyAlbum spant zich tot het
uiterste in om data verlies of onrechtmatig gebruik op wat voor manier dan ook te bestrijden
en te voorkomen.

Auteursrechten
De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen content. Het copyright op het
geüploade materiaal berust bij de gebruiker. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele
consequenties van inbreuk op de (auteurs)rechten van anderen.
Als er verdenkingen zijn dat het grafische materiaal dat de gebruiker via MyAlbum beschikbaar stelt een onrechtmatige daad of misdrijf betreft dan behoudt MyAlbum zich het recht
voor om de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen. De gebruiker zal hiervan
niet op de hoogte gebracht worden, noch zal MyAlbum hierover tekst en uitleg geven.
MyAlbum behoudt zich het recht voor om expliciete content zoals naakt, racistische of
aanstootgevende beelden, video’s of teksten te verwijderen wanneer zij deze tegenkomt in
het publieke domein of wanneer zij hier op wordt geattendeerd door gebruikers, het
publiek of instanties.
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In mensentaal:
Als je content op MyAlbum
plaatst is het nog steeds
van jou maar je kunt het
delen met anderen en ook
zij kunnen het weer delen
(als je dit zo instelt).
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In mensentaal:

Abonnementen
Als je hebt gekozen voor automatische verlenging van je MyAlbum Premium of Business
abonnement, dan wordt dit voortgezet conform de door jou gekozen betalingstermijn
(jaarlijks of maandelijks) totdat het wordt stopgezet. Je geeft ons toestemming om
de lidmaatschapskosten voor de komende periode in rekening te brengen op basis van
je betalingsmethode, tenzij je je lidmaatschap opzegt voor de hernieuwingsdatum.
Je vindt deze hernieuwingsdatum op je profiel onder het tabje ‘account’.

Gratis proefabonnement
Je MyAlbum Premium of Business abonnement kan met een gratis proefperiode beginnen.
De gratis proefperiode van je lidmaatschap duurt een maand, of zolang als aangegeven
tijdens de registratie, en is bedoeld om nieuwe leden en bepaalde ex-leden de kans te geven
om de service uit te proberen. Tijdens de registratie krijg je een melding waarin wordt
aangegeven of je al dan niet in aanmerking komt voor een gratis proefperiode.

Ohja, geen porno of andere
troep plaatsen of de eikel
uithangen.
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In mensentaal:
Gemak dient de mens, laat
je abonnement automatisch
verlengen en zeg op ieder
moment op.
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In mensentaal:
Iedereen mag een maandje
gratis testen!

Abonnement opzeggen
Je kunt je MyAlbum Premium of Business abonnement te allen tijde opzeggen. Nadat je hebt
opgezegd, behoud je je toegang tot de extra functies die je abonnement biedt tot het einde
van je maandelijkse of jaarlijkse factureringsperiode. Om je lidmaatschap op te zeggen ga
je naar je profielpagina. Ga naar profiel en klik onder het tab ‘account’ op het linkje ‘account
aanpassen’’. Zet ‘automatisch vernieuwen’ uit.

Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen tussen MyAlbum en de klant is Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige
overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn
worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. De procedure zal worden gevoerd
in de Nederlandse taal.

Gegevens van MyAlbum
MyAlbum is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam MijnAlbum BV.
In het handelsregister op www.kvk.nl/handelsregister kunt u een online versie van die
registratie vinden.
•
•
•

MyAlbum haar KvK nummer is 01105144.
MyAlbum haar BTW nummer is NL8161.36.403.B01.
MyAlbum haar adres is:
MyAlbum
Mercatorweg 2-1
8501XK Joure
Nederland
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In mensentaal:
Wij zijn Nederlanders, dus als
er stront aan de knikker is dan
gaan we in Nederland naar de
rechter.

