ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN IMAGEJO B.V.

Toepasselijkheid Algemene Gebruiksvoorwaarden
Door gebruikmaking van de diensten of producten van Imagejo B.V. –
Donkerelaan 48, 3601 JR Maarssen, KvK 50743376 – (hierna: “Imagejo”), in welke
vorm dan ook, ben je gebonden aan deze algemene gebruiksvoorwaarden. Dit
houdt in dat deze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn wanneer
je producten of diensten van Imagejo afneemt of gebruikt – ongeacht waar en in
welke vorm je deze afneemt of gebruikt (bijvoorbeeld door deze te downloaden
of te streamen) en ongeacht of je hiervoor betaald – wanneer je bij Imagejo bent
geregistreerd of ingelogd, als ook wanneer je de Website van Imagejo slechts
bezoekt. Door uitdrukkelijk in te stemmen met de toepasselijkheid en inhoud van
deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, dan wel door de Website van Imagejo te
bezoeken en te gebruiken, of andere diensten en producten van Imagejo te
gebruiken, aanvaard je dat deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing
zijn.
Begrippen
In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen
gebruikt:
‘Gebruikers’: hiermee wordt bedoeld alle afnemers van Imagejo Producten en
Diensten, waaronder mede te verstaan de gebruikers ofwel bezoekers van de
website van Imagejo, dat wil zeggen, zowel gebruikers die zijn ingelogd als
bezoekers van de Website van Imagejo.
‘Bijdragen': hiermee wordt bedoeld bestanden, gegevens, informatie,
materialen, links naar andere websites, een en ander ongeacht de vorm (beeld,
geluid, tekst, interactieve features, een combinatie daarvan of anderszins) die
door de Gebruikers op de Website van Imagejo worden geüpload, of anderszins
worden geplaatst of beschikbaar worden gesteld, zowel op het publieke gedeelte
van de website als op besloten gedeelte van de Website van Imagejo.
Website van Imagejo: hiermee wordt bedoeld de website(s) die Imagejo
aanbiedt, met inbegrip van maar niet beperkt tot http://www.imagejo.com en/of
social media kanalen.
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Imagejo Producten en Diensten: hiermee wordt bedoeld de producten,
informatie en/of diensten die door of vanwege Imagejo worden aangeboden –
waaronder mede te verstaan de (inhoud van de) Website van Imagejo en de
daarop vermelde video's tekeningen, foto’s, teksten en de grafische vormgeving
van de internetpagina’s, alsmede door Imagejo aangeboden applicaties en
software – en door je worden afgenomen en/of worden bezocht, ongeacht de
vorm waarin de afname plaatsvindt (bijvoorbeeld door deze downloaden, te
kopen, of te bezoeken).

Inloggen &registreren/gebruik van de Website van Imagejo
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Website van Imagejo, kan het
nodig zijn dat je bent ingelogd. Inloggen is mogelijk nadat je bij Imagejo bent
geregistreerd.
Bij de registratie zal om een aantal (persoons)gegevens worden gevraagd. Je
staat er jegens Imagejo voor in dat alle gegevens die je ten behoeve van de
registratie of anderszins aan Imagejo verstrekt, volledig en juist zijn.
Bij de registratie zul je tevens een strikt persoonlijk gebruikersnaam en uniek
wachtwoord moeten kiezen. Jij bent verantwoordelijk voor de handelingen die
onder jouw gebruikersnaam en wachtwoord worden verricht. Je dient er dan ook
zorg voor te dragen dat je gebruikersnaam en wachtwoord goed worden
afgeschermd en dat deze niet aan anderen kenbaar worden gemaakt of door
anderen worden gebruikt. Indien je weet of het vermoeden hebt dat anderen
gebruik (kunnen) maken van jouw inloggegevens, zul je dit direct aan Imagejo
kenbaar maken.
Registratie en/of ander gebruik van de diensten van Imagejo, is slechts
toegestaan voor personen die ouder zijn dan 18 jaar. Als minderjarige mag je
alleen registreren en/of gebruik maken van de diensten van Imagejo, indien dit
plaatsvindt met toestemming van je ouders of van je wettelijke
vertegenwoordiger.
Imagejo behoudt zich het recht voor je inloggegevens te wijzigen en/of je
toegang tot de Website van Imagejo zonder nadere reden tot opgave te
weigeren.
Intellectuele Eigendomsrechten Imagejo
Alle auteursrechten, merkrechten en overige rechten van intellectuele of
industriële eigendom die rusten op, vervat zijn in, voortvloeien uit (de combinatie
met) de Imagejo Producten en Diensten – zulks met uitdrukkelijke uitzondering
van de rechten op de Bijdragen, waarover hierna meer – behoren uitsluitend en
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exclusief toe aan Imagejo of aan haar licentiegevers. Te denken valt onder meer maar niet uitsluitend - aan video's, software, geluid, tekeningen, foto’s, teksten
en de grafische vormgeving van de internetpagina’s.
Het is niet toegestaan om merken, logo's en overige rechten van intellectuele en
industriële eigendom die aan Imagejo of haar licentienemers toebehoren, of
(onderdelen van) Imagejo Producten en Diensten – zulks met uitzondering van
de Bijdragen, waarover hierna meer – elektronisch of anderszins te kopiëren dan
wel openbaar te maken, behalve voor zover noodzakelijk om deze site op een
efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de
daarop aangeboden diensten, een en ander uitsluitend voor zover er sprake is
van persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar de Website van
Imagejo, mits naar de homepage wordt gelinkt. Imagejo behoudt zich derhalve
uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ of
“embedded links” direct naar bepaalde onderdelen van deze site. Imagejo heeft
recht dergelijke links te (doen) verwijderen.
Het is niet toegestaan een hyperlink naar de Website van Imagejo zo in te richten
dat een internetgebruiker deze site in een frame te zien krijgt van een andere
internetpagina. Imagejo heeft recht dergelijke links te (doen) verwijderen.
Bijdragen
Imagejo claimt op geen enkele wijze eigenaar te zijn van de Bijdragen. Imagejo
stelt je in staat om op de website of op andere plekken waar dit kenbaar wordt
gemaakt Bijdragen te plaatsen. Ten aanzien van Bijdragen geldt het volgende.
1. Plaatsen van Bijdragen. Je verklaart uitdrukkelijk dat jij exclusief
rechthebbende bent, het recht hebt om de door jou geplaatste Bijdragen
ook daadwerkelijk te plaatsen, te ‘uploaden’ of anderszins beschikbaar te
stellen (hierna gezamenlijk te noemen: ‘plaatsen’) op de Website van
Imagejo of op of in Imagejo Producten en Diensten. Je bent eigenaar van
deze Bijdragen of je hebt uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of
rechthebbende om de Bijdragen te plaatsen en de hierna beschreven
rechten te verstrekken. Na het plaatsen van de Bijdragen op de Website
van Imagejo blijf je eigenaar van de door jou geplaatste Bijdragen.
Met het plaatsen van de Bijdragen verstrek je Imagejo het niet-exclusieve,
wereldwijde, eeuwigdurende en onbezwaarde onherroepelijke recht om
de Bijdragen, al dan niet via Imagejo of andere derde partijen, om niet
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openbaar te (doen) maken, te (doen) verveelvoudigen, te (doen)
verspreiden, te (doen) bewerken, beschikbaar te (doen) maken voor
derden en anderszins te (doen) gebruiken en (doen) exploiteren ten
behoeve van de producten en diensten van Imagejo. Dit houdt tevens in
dat het Imagejo is toegestaan de Bijdragen te (doen) gebruiken voor haar
eigen promotionele activiteiten. Dit aan Imagejo verstrekte recht omvat
daarnaast het recht voor Imagejo om dit recht ook aan derden te
verstrekken of aan derden over te dragen.
Met het plaatsen van Bijdragen verstrek je tevens een niet-exclusieve en
onbezwaarde licentie aan de Gebruikers om deze Bijdragen te
downloaden, op te slaan en hiernaar een link te plaatsen, een en ander
ten behoeve van eigen, niet-commerciële doeleinden van de Gebruikers.
Imagejo behoudt zich het recht voor Bijdragen niet te plaatsen en/of te
verwijderen, ongeacht de reden hiertoe.
Je verklaart en garandeert dat de door jou geplaatste Bijdragen op geen
enkele wijze inbreuk (zouden kunnen) maken op auteursrechten, naburige
rechten, portret-, image- en beeldrechten of andere intellectuele of
industriële eigendomsrechten van derden, als ook dat deze Bijdragen
geen inbreuk (zouden kunnen) maken op eigendomsrechten, contractuele
rechten of andere rechten van derden, van welke aard ook. Tevens
verklaar je dat de door jou geplaatste Bijdragen feitelijk juist, correct en
actueel zijn. Je vrijwaart Imagejo, aan Imagejo gelieerde ondernemingen
en Gebruikers tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of
anderszins, die gebaseerd zijn op het feit dat de Bijdragen inbreuk
(zouden kunnen) maken op enigerlei recht van derden op deze Bijdragen
of dat het gebruik anderszins onrechtmatig is jegens derden, of op andere
wijze voortvloeien uit door jou verstrekte garanties of licenties.
Je vrijwaart Imagejo voor alle vorderingen van auteurs- en/of
nabuurrechthebbenden, daaronder begrepen individuele rechthebbenden
zoals omroepen, film- en TV-producenten, alsmede collectieve rechten
organisaties zoals Buma/Stemra, SENA of vergelijkbare organisaties ter
zake van de openbaarmaking, (mechanische) reproducties, respectievelijk
uitzending op de Website van Imagejo of opname in de Imagejo
Producten en Diensten door Imagejo van werken van componisten,
tekstdichters
en/of
nabuurrechthebbenden,
zoals
bijvoorbeeld
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uitvoerende artiesten, producers en uitzendorganisaties, die rusten op de
door jou geplaatste Bijdragen.
Je vrijwaart Imagejo tegen elke aansprakelijkheid en de daaruit
voortvloeiende schade, van welke aard dan ook, met inbegrip van
redelijke juridische kosten, als gevolg van (de exploitatie door Imagejo
van) je Bijdragen en/of gerelateerde intellectuele en/of industriële
eigendom - met inbegrip van maar niet beperkt tot muziekwerken,
muzikale optredens, opnames, geluid - en/of beeld fragmenten,
portretten, beelden, merken, handelsnamen, logo's, kunst en andere
werken of voorwerpen beschermd door intellectuele en/of industriële
eigendomsrechten daarin belichaamd – zoals bijgedragen en door jou
worden bijgedragen. Daarnaast vrijwaar je Imagejo tegen alle aanspraken
van derden, rente en kosten, inclusief juridische kosten, die kunnen
voortvloeien voor Imagejo als gevolg van aanspraken van derden .
Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden opgenomen in
deze Algemene Gebruiksvoorwaarden doe je onherroepelijk afstand van je
morele rechten of een soortgelijke rechten of rechtsbeginselen die je nu
of later zou kunnen hebben in de Bijdragen, zoals onder meer bedoeld in
artikel 25 van de Nederlandse Auteurswet en artikel 5 van de Nederlandse
Wet op de naburige rechten, voor de duur van deze rechten.
Je staat er jegens Imagejo tevens voor in dat de door jou verstrekte
Bijdragen:
- niet pornografisch, seksistisch, obsceen, gewelddadig, of anderszins in
strijd met de goede zeden zijn, dan wel links bevat naar sites met een
dergelijke inhouden;
- niet discriminerend (terzake van religie, ras, uiterlijk, afkomst of
cultuur) zijn;
- andere Gebruikers of anderen niet bedreigen, beledigen of hinderen
op enigerlei wijze, dan wel schadelijk of lasterlijk zijn of inbreuk maken
op de privacy;
- andere Gebruikers niet benaderen met commerciële motieven, zonder
voorgaande toestemming van Imagejo;
- geen onrechtmatige verzoeken inhouden, waaronder mede maar niet
uitsluitend begrepen wordt kettingbrieven, junk mail, spam en andere
ongewenste verspreiding van informatie;
- op geen enkele wijze reclame bevatten, zonder voorafgaande
toestemming van Imagejo;
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-

-

-

geen persoonlijke gegevens van minderjarigen (waaronder mede maar
niet uitsluitend te verstaan: telefoonnummers, adres, e-mail adres,
password) opvragen;
geen persoonlijke gegevens (waaronder mede maar niet uitsluitend te
verstaan: telefoonnummer, adres, e-mail adres, wachtwoord) bevatten;
geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere zaken bevatten
die computersystemen (waaronder de Website van Imagejo) kunnen
beschadigen of nadelig kunnen beïnvloeden;
niet anderszins strafbaar of onrechtmatig zijn, dan wel strafbare of
onrechtmatige handelingen aanmoedigen of hiertoe aanzetten.

Aangezien de door jou geplaatste Bijdragen ook door anderen kunnen
worden gezien en worden gebruikt, adviseert Imagejo je geen
vertrouwelijke Bijdragen te plaatsen.
2. Gebruik van Bijdragen. Het is toegestaan Bijdragen te downloaden, op te
slaan, door te sturen en hiernaar een link te plaatsen, een en ander
uitsluitend voor zover dit plaatsvindt ten behoeve van eigen persoonlijke
en niet-commerciële doeleinden.
Privacy
Imagejo gebruikt de persoonsgegevens die je bij Imagejo achterlaat,
bijvoorbeeld wanneer je Imagejo Producten en/of Diensten afneemt, om je te
informeren over producten en diensten van Imagejo die mogelijkerwijs
interessant voor je zijn. Imagejo kan je hiervoor per e-mail of anderszins
benaderen. Indien je geen informatie meer van Imagejo wenst te ontvangen, kun
je dit aangeven door een mail te versturen naar privacy@imagejo.com. De
Privacy en Cookie verklaring van Imagejo is (mede) van toepassing.
Klachtenprocedure
Indien je van mening bent dat Bijdragen of andere informatie op de website van
Imagejo inbreuk maken op jouw auteursrechten of andere intellectuele of
industriële eigendomsrechten, verzoekt Imagejo je dit te melden bij
legal@imagejo.com, en daarbij de volgende informatie over te leggen:
- een gedetailleerde beschrijving van de Bijdragen waarvan wordt gesteld dat
deze inbreuk maken, waar deze Bijdragen te vinden zijn op de Website van
Imagejo als ook waarom er sprake is van een inbreuk;
- stukken waaruit blijkt dat je de rechthebbende bent op de werken waarvan
wordt gesteld dat daarop inbreuk wordt gemaakt;
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- een verklaring waarin je aangeeft dat jouw melding juist en volledig is.
Daarnaast dient de melding je volledige en correcte NAW-gegevens te bevatten
en je (elektronische) handtekening.
Cookies
Imagejo maakt bij het aanbieden van de Imagejo Producten en Diensten
bijvoorbeeld via de Website van Imagejo gebruik van cookies/applets.
De Privacy en Cookie verklaring van Imagejo is van toepassing.
Aansprakelijkheid Imagejo
De Imagejo Producten en Diensten kunnen foutieve of onvolledige informatie in
verschillende verschijningsvormen bevatten (zoals bijvoorbeeld, maar niet
beperkt tot, video, tekst, beelden), met typefouten of anderszins
onvolkomenheden, van welke aard dan ook. De Imagejo Producten en Diensten
zijn louter informatief bedoeld en op de juistheid ervan kan geen aanspraak
worden gemaakt. Imagejo en/of haar leveranciers doen geen uitspraken over de
geschiktheid voor enig doel van de Imagejo Producten en Diensten, alsmede de
daarin opgenomen informatie en software. De Imagejo Producten en Diensten
worden aangeboden in de feitelijke staat, zonder enige garantie. Imagejo kan
niet instaan voor de volledigheid, juistheid, het niet onderbroken functioneren of
de voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de Imagejo
Producten en Diensten. Imagejo en/of haar leveranciers wijzen hierbij elke
garantie en voorwaarden af ten aanzien van deze informatie en software, met
inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden ten aanzien van
verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het eigendom ervan en
dat zij geen inbreuk maken op rechten van derden.
Beweringen en meningen, geuit in de Bijdragen of in overige artikelen en
(commerciële) mededelingen (zoals advertenties) op de pagina's van de Website
van Imagejo, zijn die van de betrokken auteur(s) of adverteerder(s) en niet
(noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of van Imagejo.
Imagejo kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de
inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade
die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
Informatie opgenomen In de Producten of Diensten is niet bedoeld als een
persoonlijk advies, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Beschreven
resultaten en situaties zijn niet typisch en zijn altijd gegeneraliseerd. Imagejo
adviseert je om altijd zelf onderzoek te doen en neem daarbij aan dat je situatie
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niet (precies) hetzelfde is als beschreven in de inhoud in de producten of
diensten van Imagejo. Neem altijd voorzorgsmaatregelen met betrekking tot je
eigen veiligheid en de veiligheid van anderen (zowel mensen als dieren), zelfs al
heb je deze veiligheidsmaatregelen in de content van Imagejo niet zou kunnen
zien of aangetroffen.
Acties gebaseerd op informatie uit de Imagejo Producten en Diensten van
Imagejo voer je altijd uit op eigen risico. Door het niet inhuren van een
professional bij de uitvoering van bedoelde acties aanvaardt je dat de uitkomst
niet wordt wat je er van verwacht, dat jezelf of anderen (zowel mensen als dieren)
gevaar lopen en materialen van jezelf of anderen kunnen beschadigen of
verloren gaan.
In Imagejo Producten of Diensten en op de Website van Imagejo kunnen
commerciële aanbiedingen van andere bedrijven of individuen worden
gepromoot. Wij raden je aan altijd je eigen onafhankelijke onderzoek te doen
alvorens iets te kopen. Als je iets koopt via een link moet je ervan uitgaan dat
Imagejo een affiliatie relatie met het bedrijf zou kunnen hebben dat het product
of de dienst aan jou verkoopt en dat Imagejo zal worden betaald op een de een
of andere manier. In de relatie die tussen jou en dat andere bedrijf ontstaat is
Imagejo geen partij en zal dat ook niet worden.
Imagejo kan ieder moment besluiten de Imagejo Producten en Diensten stop te
(doen) zetten.
Imagejo is nimmer aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale
schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de Imagejo
Producten en Diensten of het stopzetten ervan. Hieronder wordt mede begrepen
schade die derden lijden, waaronder, maar niet beperkt tot, schade die
samenhangt met of voortvloeit uit de Bijdragen die door de Gebruikers op de
Website van Imagejo zijn geplaatst. Iedere klacht of claim jegens Imagejo in
verband met het gebruik van de producten en diensten van Imagejo moet
schriftelijk worden ingediend binnen 3 (drie) weken nadat de oorzaak van de
klacht zich heeft voorgedaan.
De Website van Imagejo kan andere links naar andere websites bevatten die niet
onder controle staan van Imagejo. Imagejo is op geen enkele wijze
verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.
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Niettegenstaande de voorgaande bepalingen over (uitsluiting van)
aansprakelijkheid, geldt in het algemeen dat Imagejo nimmer aansprakelijk is
voor enige directe of indirecte schade van Gebruikers, afnemers of derden,
waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde omzet
en winst, geleden verlies, verlies van gegevens, reputatieschade, materiële of
immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit een (uitvoering
van de) overeenkomst, het gebruik of toepassen van de Producten of Diensten,
het gebruik van de (content op de) Website en/of toepassing van advies van
Imagejo of door Imagejo ingeschakelde derden.
Gebruikers, niet zijnde consumenten, vrijwaren Imagejo voor alle aanspraken van
derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, van
welke aard ook, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de
(uitvoering van de) Overeenkomst of het gebruik of toepassen van de Producten
en/of Diensten, het gebruik van de (content op de) Website en/of toepassing van
advies van Imagejo of door Imagejo ingeschakelde derden.
Het hiervoor gestelde over (uitsluiting van) aansprakelijkheid is niet van
toepassing in geval van opzet of grove schuld van de kant van Imagejo of haar
leidinggevenden , in welke gevallen de aansprakelijkheid van Imagejo beperkt is
tot het bedrag dat in rekening is gebracht voor de Imagejo Producten en
Diensten die de schade hebben veroorzaakt.
Wijzigingen
Imagejo behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op
enig tijdstip te wijzigen. De gewijzigde Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van
kracht vanaf het moment dat deze op de Website van Imagejo zijn vermeld. Wij
raden je dan ook aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden op de Website van
Imagejo regelmatig te bestuderen om op de hoogte te blijven van de meest
recente versie van deze voorwaarden die voor jouw gebruik van de Website van
Imagejo van toepassing zijn.
Slotbepalingen
In geval van tegenstrijdigheid in bewoording of dubbelzinnige clausules in
Imagejo's Algemene Voorwaarden voor de levering van producten en diensten
door Imagejo B.V. , deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Privacy en Cookie
Verklaring en / of haar Disclaimer(s), zal de inhoud van de Algemene
Voorwaarden voor de levering van producten en diensten door Imagejo B.V.
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prevaleren op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, die voorrang hebben op de
Privacy en Cookie Verklaring en Disclaimer(s).
Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website van
Imagejo, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden
nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van alle overige bepalingen
onverlet.
Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn laatst gewijzigd en gepubliceerd op 18 September 2017
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