
ALGEMENE VOORWAARDEN www.wiedatejij.nl

DE REGELS DIE U MOET KENNEN VOORALEER DEZE WEBSITE 
TE GEBRUIKEN

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website en 
regelen de rechtsverhouding tussen u, als gebruiker van de Website, en ons, als 
verantwoordelijke van de Website, met uitsluiting van enige andere wettelijke of 
contractuele bepalingen.

Door deze website te gebruiken of te bezoeken wordt u geacht de inhoud van 
deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Het staat ons vrij om 
deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. U wordt dan ook verzocht 
om voorafgaandelijk aan elk gebruik deze algemene voorwaarden na te lezen.

Indien  één  bepaling  van  deze  algemene voorwaarden  niet  toepasbaar  is,  of 
strijdig is met een bepaling van dwingend recht van het land waarin de Website  
wordt  bezocht  of  gebruikt,  zal  deze  niet-toepasbaarheid  de  geldigheid  of 
toepasbaarheid  van  de  andere  bepalingen  van  deze  voorwaarden  niet 
beïnvloeden.

Deze  algemene  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  de  websites,  met  de 
domeinnaam wiedatejij.nl alsook alle websites en/of subsites en/of webpagina’s 
die  door  ons  werden,  worden  of  in  de  toekomst  zouden  worden  ontwikkeld 
(hierna de “Website”).

GELIEVE DEZE WEBSITE ONMIDDELLIJK TE VERLATEN EN 
DESGEVALLEND UW BESTAAND PROFIEL TE ANNULEREN INDIEN U DEZE 
ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.

Wij stellen alles in het werk om de toegang tot de Website 7 dagen per week, 24 
uur  per  dag,  te  verzekeren,  zonder  enige  garantie  dienaangaande.  Deze 
toegang  kan  echter  worden  onderbroken,  met  name  wegens  onderhoud  en 
updating, of ingevolge storingen of andere technische fouten in de Website. Wij 
zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor u of 
voor derden.

U bent verantwoordelijk voor het goed functioneren van uw informaticasysteem 
en uw internettoegang.  U verbindt  zich ertoe om de optimale werking en de 
beveiliging  van  de  Website  niet  te  verstoren,  bijvoorbeeld  door  virussen  of 
andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken.

Een profiel plaatsen op de Website is volledig gratis en verbindt u tot niets.

Door een het aanmaken van een profiel op de Website verklaart en bevestigt u 
de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

Er kan slechts één profiel per persoon worden aangemaakt. Vennootschappen of 
rechtspersonen kunnen geen profiel aanmaken. U bent verplicht om binnen de 7 
dagen uw profiel volledig aan te maken en alle verplichte gegevens in te vullen 
alsook een foto te plaatsen.

http://www.wiedatejij.nl/


Enkel foto’s van uzelf (gezicht of lichaam) mogen worden geplaatst op het 
profiel. U kan geen foto’s van andere personen of zaken plaatsen als profielfoto.

Het is u verboden om (valse) profielen aan te maken op de Website met het oog 
op het voeren van publiciteit  van eender welke aard. Uw publiek profiel  mag 
geen  tekst  of  verwijzing  bevatten  zoals  een  (e-mail-  of  msn-adres, 
telefoonnummer,  skype-adres,  handelsnaam,  merknaam,  links  naar  andere 
websites, ed.

Alle vormen van onfatsoenlijk en/of ongeoorloofd gedrag of taalgebruik t.a.v. 
andere leden van de Website, bezoekers alsook tegen onze werknemers en 
partners zijn ten strengste verboden.

Indien wij vaststellen of vermoeden dat u bovenstaande voorwaarden schendt, 
hebben wij  het  recht  om uw profiel  eenzijdig  en met  onmiddellijke ingang te 
schrappen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  en  zonder  tot  enige 
schadevergoeding gehouden te zijn. Ingeval van schrapping blijven alle gelden 
en openstaande credits definitief door ons verworven, zonder enig verhaal.
Wij  zijn  niet  verantwoordelijk  voor  de  inhoud  of  kwaliteit  van  de  geplaatste 
profielen en profielfoto’s. U bent steeds gehouden om ons integraal te vrijwaren 
voor alle schade die u veroorzaakt door een oneigenlijk of onwettig gebruik van 
de Website.

Hoewel de registratie op de Website gratis is, dient u wel te betalen om actief 
gebruik  te  maken  van de  Website  (verzenden berichten).  Om credits  aan  te 
kopen volgt u de procedure zoals aangegeven op de Website.

De aankoop van credits wordt beheerd door een externe partner die eveneens 
het hele betalingsproces beheert. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid 
omtrent de correcte afhandeling van de betalingen.

U dient de voorschreven betalingsprocedure nauwkeurig op te volgen. Zoniet zal 
uw betaling mogelijks niet correct geregistreerd worden en/of zullen de credits 
niet correct worden toegekend.

U zal bij het verrichten van uw online betaling via de Website en/of een extern 
betalingsplatform, dit operationeel onderdeel gebruiken als een goede huisvader 
en met respect voor de regels, wetten, reglementeringen en van kracht zijnde 
gebruiken.

Aangekochte  credits  zijn  definitief  door  u  verworven  en  kunnen  niet  worden 
overgedragen of verkocht. De credits zijn non-refundable, hetgeen betekent dat 
ongebruikte  credits  nooit  door  ons  worden  teruggenomen  of  terugbetaald, 
ongeacht de omstandigheden.

De prijzen van de credits en/of van de aangeboden diensten zoals aangegeven 
op  de  Website  kunnen  te  allen  tijde  door  ons  worden  gewijzigd,  zonder 
aansprakelijkheid in onzen hoofde. De prijzen op de Website zijn niet bindend 
voor ons en onder voorbehoud van mogelijke fouten.

Aangezien credits immateriële zaken zijn die voor onmiddellijk verbruik bestemd 
zijn is het recht om binnen de 7 werkdagen van uw aankoop af te zien niet van 



toepassing.  Het  verzakingsrecht  vervalt  automatisch  voor  credits  die  werden 
opgebruikt binnen de 7 dagen na de aankoop ervan.

Aangezien de Website louter als medium fungeert bestemd voor de uitwisseling 
van contacten tussen gebruikers, zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van 
de  berichten  of  afbeeldingen  die  door  de  gebruikers  op  de  Website  worden 
geplaatst of onderling uitgewisseld.

De Website is gecreëerd met het oog op louter entertainment. Wij hebben niet de 
betrachting om concrete afspraken tot stand te brengen tussen personen actief 
op de Website. Elke afspraak of gesprek dat op de Website tot stand komt valt 
onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruikers van de Website.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om bepaalde gesprekken tussen 
profielen op de Website te sturen via zelf gecreëerde profielen. In geen enkel  
geval  dragen  wij  enige  aansprakelijkheid  omtrent  de  inhoud  en  afloop  van 
eventuele gesprekken tussen gebruikers van de Website.

U bent alleen aansprakelijk voor alle berichten of afbeeldingen die u op de 
Website plaatst, en zal ons en onze partners integraal vrijwaren voor eventuele 
aanspraken van derden hieromtrent.

De informatie, producten en diensten die de Website bevat, kunnen technische 
en inhoudelijke onjuistheden bevatten. Wij bieden derhalve geen enkele garantie 
met  betrekking  tot  de  juistheid  van  de  informatie  die  op  de  Website  wordt 
aangeboden.

Wij  zijn  niet  aansprakelijk  voor  rechtstreekse,  onrechtstreekse  of  incidentele 
schade  zoals  exploitatieverlies,  verlies  van  winst,  verlies  van  kans, 
(bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, schade aan hardware 
of software van de gebruiker, als gevolg van het gebruik van de Website, met  
inbegrip van maar niet beperkt tot de technische werking of onbeschikbaarheid,  
virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien wij gewaarschuwd werden 
voor deze schade. U doet afstand van elke vordering dienaangaande.

De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische 
bestanddelen,  de  presentatie,  de  logo’s,  de  software  alsook  het  geheel  van 
eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de 
intellectuele rechten van ons of van onze partners.

U mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze Website 
wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, 
reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen
of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, 
zonder  onze  schriftelijke  en  voorafgaande  toestemming  of  van  die  van  de 
rechthebbende. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven 
tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

U  zal  geen  foto’s  of  andere  informatie  aanwenden  op  de  Website  die  de 
intellectuele  eigendom  zijn  van  derden  (auteursrecht,  copyright  of  andere 
intellectuele  rechten).  Desgevallend  zal  u  ons  en  onze  partners  integraal 
vrijwaren  tegen  aanspraken  van  derden.  Evenmin  mag  u  afbeeldingen  van 
derden  op  de  Website  plaatsen,  zonder  de  voorafgaande  en  schriftelijke 



toestemming van deze derde. Wij of één van onze partners kunnen u op elk 
moment vragen om het bewijs van dergelijke toestemming voor te leggen. U zal  
ons en onze partners vrijwaren voor de schadelijke gevolgen die derden zouden 
ondervinden doordat hun foto zonder hun toestemming op de Website als ook op 
andere websites aan wie de foto’s worden doorgegeven wordt gepubliceerd.

Door het plaatsen van afbeeldingen en/of berichten op de Website draagt u alle 
intellectuele rechten daarop onherroepelijk en definitief aan ons over. Wij zullen 
over  deze  data  vrij  kunnen  beschikken  en  desgevallend  voor  al  dan  niet 
commerciële  doeleinden  aanwenden  of  overdragen  aan  derden.  U  verzaakt 
bovendien  uitdrukkelijk  aan  het  instellen  van  enige  vordering  tegen  ons  met 
betrekking tot de morele rechten op de geplaatste data. Dit geldt ook indien uw 
profiel wordt verwijderd, ongeacht de reden daarvan.

Door het gebruik van de Website erkent u kennis te hebben genomen van de 
inhoud van het privacy statement (bijgevoegd), die integraal deel uitmaken van 
deze algemene voorwaarden.

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van de Website, en in het 
bijzonder  de  ruimten  waarnaar  u  kan  worden  verwezen  door  middel 
vanhyperlinks,  met  inbegrip van  deeplinking,  op de pagina’s van de Website, 
blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.

Wij kunnen immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, 
noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud, en met betrekking tot  
de  verwerking  van  persoonsgegevens  waartoe  daarin  wordt  overgegaan.  De 
invoeging  van  deze  links  betekent  geenszins  dat  wij  instemmen  met  de 
elementen vervat in deze webruimten.

Links naar de Website zijn niet toegestaan zonder onze voorafgaande 
toestemming.

Alle  geschillen  verbonden  met  of  ontstaan  uit  (het  gebruik  van)  de  Website 
alsook de toepassing en interpretatie van deze algemene voorwaarden worden 
beheerst  door  het  Nederlands  recht.  De  rechtbanken  van  onze  zetel  zullen 
uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van mogelijke geschillen.

PRIVACY STATEMENT

Wij hechten veel belang aan het respect voor uw privacy. Gelieve daarom 
onderstaande bepalingen aandachtig te lezen.

Door deze website te gebruiken of te bezoeken wordt u geacht de inhoud van dit  
privacy statement te kennen en te aanvaarden en verklaart u erdoor gebonden 
te zijn. Het staat ons vrij om onderstaande bepalingen te allen tijde te wijzigen. U 
wordt  dan  ook  verzocht  om  voorafgaandelijk  aan  elk  gebruik  dit  privacy 
statement na te lezen.

Indien één bepaling van dit privacy statement niet toepasbaar is, of strijdig is met 
een bepaling van dwingend recht van het land waarin de Website wordt bezocht 



of gebruikt, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of
toepasbaarheid van de andere bepalingen van dit privacy statement niet 
beïnvloeden.

Bij  elk  bezoek  aan  de  Website  kunnen  de  volgende  persoonsgegevens 
verzameld  worden:  naam,  voornaam,  adres,  e-mailadres,  geslacht, 
geboortedatum,  beroep,  seksuele  voorkeur  telefoonnummer  en 
bankrekeningnummer.

De  verwerking  van  deze  gegevens  is  noodzakelijk  om  het  gebruik  van  de 
Website te optimaliseren. U gaat uitdrukkelijk akkoord dat uw gegevens worden 
gebruikt  voor  administratie,  (direct)  marketing  en  marktonderzoek.  U  stemt 
uitdrukkelijk  in  dat  uw  persoonsgegevens  kunnen  worden  doorgegeven  aan 
commerciële  (binnen-  en  buitenlandse)  partners,  die  uw  gegevens  kunnen 
aanwenden voor publicitaire of andere doeleinden of op andere websites. Wij  
kunnen  uw  persoonsgegevens  eveneens  gebruiken  voor  doeleinden  die  wij 
thans nog niet (kunnen)
voorzien in dit privacy statement. Desgevallend zullen deze bepalingen dan 
worden aangepast zodat u daarvan op de hoogte kan blijven.

Door het aanvaarden van deze voorwaarden gaat u uitdrukkelijk akkoord met het 
periodiek ontvangen van e-mailberichten uitgaande van de Website of van 
bepaalde gebruikers ervan.

U heeft het recht op inzage en verbetering van uw gegevens na schriftelijke 
aanvraag.

U kan  zich  bijkomend informeren  i.v.m.  de  bescherming  van  de  persoonlijke 
levenssfeer in België bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer, en in Nederland bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wij verzamelen ook mogelijk niet-persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld welk 
besturingssysteem of internetbrowser u gebruikt.

Dan zal u alle informatie in webformulieren telkens volledig opnieuw moeten 
invullen en uw persoonlijke voorkeuren bij elk bezoek aan de Website opnieuw 
kenbaar moeten maken.

Als u ons uw (e-mail)adres meedeelt via de Website:
- kan u van ons (elektronische) post krijgen, met informatie over producten, 

diensten en opkomende evenementen.

- kunnen wij uw (e-mail)adres doorgeven aan externe commerciële partners die 
producten of diensten telefonisch aanbieden die u zouden kunnen 
interesseren.

Wenst u dit niet, geef dit dan aan door een e-mail te sturen naar 
support@wiedatejij.nl


