Gebruiksvoorwaarden
1.

Wettelijke vermeldingen

SPORTS ONLINE BVBA
Rue Basse Hermalle, 1
4681 Hermalle-sous-Argenteau
RPR: 0521.955.911
E-mail: cedric@Tennisonline.biz
2.

Woordenlijst

Tennisonline.biz: betekent ook SPORTS ONLINE SPRL.
Site: de site en het platform voor de reservatie van terreinen van tennis via Tennisonline.biz.
Club: vereniging die over een gebruikslicentie beschikt voor het platform voor de reservatie van
terreinen van tennis en wordt vertegenwoordigd door een of meer “Gebruikers-beheerders”.
Gebruiker-beheerder: gebruiker die volledig of gedeeltelijk toegang heeft tot de tab “Beheer van de
club” en die over de rechten beschikt om de reservatieregels, de terreinen, de seizoenen, de spelers,
… te beheren voor zijn Club.
Gebruiker: internetgebruiker die de site bezoekt en die als lid van een Club toegang heeft tot het
reservatieplatform.
Persoonlijke informatie: alle informatie over een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd of identificeerbaar is aan de hand van een identificatienummer, of een of meer
persoonlijke elementen.
3.

Algemeen

Dit document beschrijft de gebruiksvoorwaarden (voorwaarden) waaraan de gebruiker moet voldoen
om gebruik te maken van de diensten van de site. Deze voorwaarden vormen een verbintenis tussen
de gebruiker (of “u”) en Tennisonline.biz, de uitbater van de site die u bezoekt. Door gebruik te
maken van de site, aanvaardt de gebruiker alle hierin beschreven gebruiksvoorwaarden
onvoorwaardelijk en automatisch en verbindt hij zich ertoe ze na te leven.
Tennisonline.biz behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment aan te passen en aan
te vullen zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om kennis te nemen van eventuele updates van deze voorwaarden bij elk nieuw bezoek
aan de site.
De gebruiker verklaart kennis genomen te hebben van de garantie-uitsluitingen en
aansprakelijkheidsbeperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen. U aanvaardt deze
voorwaarden telkens wanneer u de site Tennisonline.biz bezoekt of gebruik maakt van de diensten
van Tennisonline.biz.
Tennisonline.biz behoudt zich het recht voor de toegang van de gebruikers die deze voorwaarden
niet naleven op te schorten of te blokkeren.

4.

Toegang tot de site

De gebruikers bezoeken de site door zich aan te melden met een gebruikersnaam (login) en
wachtwoord. Ze verbinden zich ertoe deze gebruikersnaam en wachtwoord niet bekend te maken.
Tennisonline.biz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik van gebruikersnamen
en wachtwoorden.
Tennisonline.biz stelt alles in het werk om de toegang tot de site permanent te garanderen.
Tennisonline.biz kan de toegang tot de site echter occasioneel geheel of gedeeltelijk tijdelijk
opschorten, met name met het oog op het onderhoud ervan, en kan hiervoor niet aansprakelijk
worden gesteld.
De gebruikers krijgen slechts toegang tot de site als de Club aan haar betalingsverplichtingen heeft
voldaan.
5.

Intellectuele eigendomsrechten

De site, inclusief de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische elementen, de presentatie, de
logo’s, de software en alle andere elementen die de site eventueel bevat, zijn beschermd door de
intellectuele eigendomsrechten van Tennisonline.biz en zijn eventuele leveranciers en partners. Deze
intellectuele eigendomsrechten hebben onder meer betrekking op, zonder dat deze opsomming
volledig is: het auteursrecht, de naburige rechten, de rechten op databanken en de merkenrechten.
Andere namen van producten of ondernemingen die op de site zijn vermeld, kunnen merken zijn van
hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag de informatie, software, producten of diensten die hij
via de site heeft verkregen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende
of Tennisonline.biz wijzigen, kopiëren, verdelen, communiceren, vertalen, verspreiden, reproduceren,
publiceren, in licentie geven, overdragen of verkopen Hij mag ook geen afgeleide werken creëren van
de bovenvermelde elementen.
6.

Aansprakelijkheidsbeperking

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat hij het portaal op eigen risico en uitsluitend op eigen
verantwoordelijkheid gebruikt.
De site verstrekt de gebruiker informatie ter indicatie in de staat waarin ze zich bevindt, met alle
eventuele onvolkomenheden, fouten, weglatingen, onjuistheden en ambivalenties.
De Clubs en hun leden (de gebruikers en de gebruikers-beheerders) gebruiken de site volledig op
eigen verantwoordelijkheid. De Clubs erkennen dat Tennisonline.biz zich ertoe beperkt de site ter
beschikking te stellen van de Clubs en dat Tennisonline.biz niet aansprakelijk kan worden gesteld voor
het gebruik dat de Club en haar leden maken van het platform.
Tennisonline.biz kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:
-

alle directe of indirecte schade, met name verlies van winst, winstderving, verlies van klanten of
gegevens die onder meer het gevolg kan zijn van het gebruik van de site, of integendeel van het
feit dat de site niet beschikbaar is voor gebruik,
de inhoud van de reclame en de links of externe bronnen die toegankelijk zijn voor de leden op
de sites van het portaal,
de content die de Club op haar onthaalpagina en gepersonaliseerde pagina’s heeft geplaatst.

Tennisonline.biz kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van technische onbeschikbaarheid van
de verbinding, ongeacht of die te wijten is aan een geval van overmacht, onderhoud, een update, een
slechte configuratie door de Club, een interventie bij de host, een interne of externe staking, een
netwerkdefect, een stroomonderbreking of een slechte configuratie of slecht gebruik van de
computer van het lid.
7.

Verwerking van de persoonlijke gegevens

https://tennisonline.biz/static/legal/privacy.nl.pdf
De Club bevestigt dat ze het recht heeft de persoonlijke gegevens van haar leden te gebruiken in
overeenstemming met de privacywetgeving. Tennisonline.biz kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor het gebruik dat de Club maakt van de persoonlijke gegevens van haar leden.
8.

Hyperlinks

Websites buiten de domeinen en subdomeinen van www.Tennisonline.biz en meer bepaald de
websites waarnaar de gebruikers via hyperlinks op de pagina’s van de site kunnen worden
doorgestuurd, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze websites.
Tennisonline.biz kan immers geen enkele permanente controle uitoefenen op deze websites en geen
enkele verantwoordelijkheid nemen voor hun inhoud. Het invoegen van hyperlinks betekent niet dat
Tennisonline.biz instemt met de elementen die de website bevat.
Tennisonline.biz neemt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid voor het materiaal en de
gegevens, van welke aard ook, die de websites waarnaar wordt verwezen, bevatten of verspreiden, of
voor de verwerking van de persoonlijke gegevens door deze websites.
9.

Gedeeltelijke nietigheid

Als een van de clausules of bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou
zijn als gevolg van de toepassing van een wet of een regel uitgevaardigd door een rechtsmacht, zal
het contract daarom niet als nietig worden beschouwd. In dat geval zal ervan worden uitgegaan dat
het contract de toepassing van deze clausule of bepaling beperkt tot de noodzakelijke maatregelen
om het contract geldig en toepasbaar te maken. Als de bevoegde rechtsmacht meent dat een
dergelijke beperking niet kan worden toegepast, zal dit contract worden geïnterpreteerd en
uitgevoerd alsof deze onwettige en niet-toepasbare clausule nooit in deze algemene voorwaarden
was opgenomen.
10.

Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Alle geschillen in verband met de site (of het gebruik ervan) of die uit de site voortvloeien, vallen
uitsluitend onder het Belgisch recht. In het kader hiervan worden ze uitsluitend voorgelegd aan de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (of de vrederechter van Elsene als het
geschil onder de materiële bevoegdheid van de vrederechter valt), onverminderd het recht van
Tennisonline.biz om de gebruiker voor de rechtbanken (inclusief de vrederechter) van de plaats waar
haar maatschappelijke zetel is gevestigd te dagen.
Tennisonline.biz behoudt zich echter het recht voor elke gebruiker op elk moment, eenzijdig en
zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de site te ontzeggen, meer bepaald in geval van
duidelijke schending van deze voorwaarden door de gebruiker.

Het gebruik van de site is niet toegelaten in landen waar deze bepalingen, inclusief deze paragraaf,
niet worden toegepast.
Als u het niet eens bent met de inhoud van deze algemene voorwaarden, bestaat uw enige verweer
erin deze site niet meer te gebruiken.

