Beleidsregels Snuffelmarkt
Deze beleidsregels bestaan naast en met de gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden
zijn bij conflicterende regels bindend.
Algemene regels
•
•
•
•

Biedingen
Verwijzingen en links naar derden
Gebruik in de ruimste zin van het woord van de website van KIJK Lochem
Handelen in strijd met de regels en het beleid van KIJK Lochem

Regels voor het plaatsen van een advertentie
•
•
•
•
•

Algemeen
Intellectuele eigendomsrechten
Niet toegestane advertenties
Regels voor het plaatsen van een commerciële advertentie
Informatie over prijs en betaalmethoden in advertentie

Betalingsbeleid
Bescherming van intellectuele eigendom
Verboden of verdachte objecten en diensten
Algemene regels
De Snuffelmarkt is een onderdeel van KIJK Lochem. De Snuffelmarkt is NOOIT betrokken
bij daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers en is nooit een partij in een
transactie. KIJK Lochem kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit,
veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de
bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten
te kopen. Onze diensten mogen alleen gebruikt worden door personen die volgens het
Nederlands recht juridisch bindende overeenkomst kunnen sluiten. Hiermee is onze dienst
niet toegankelijk voor minderjarigen.
Ook bij geschillen tussen u en andere gebruikers is KIJK Lochem geen partij. U vrijwaart
KIJK Lochem van elke vordering in de ruimste zin van het woord die uit dergelijke geschillen
kunnen voortkomen.
Biedingen
Bezoekers kunnen bieden op een geplaatste advertentie, dit is mogelijk via de "reageer"
functie. De adverteerder ontvangt hierop een mailbericht. Verplichting tot aan-of verkoop
ontstaat hierdoor niet. Een adverteerder zal zelf zijn advertentie moeten verwijderen om de
biedingen te beëindigen omdat er geen finale biedingstermijnen zijn.
Verwijzingen en links naar derden
Als advertenties op de Snuffelmarkt verwijzingen (door middel van Hyperlinks, banners en
buttons) naar de websites van derden bevatten, heeft KIJK Lochem geen enkele zeggenschap
of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u dan ook
onder de (privacy)regels van die betreffende websites. Indien u gebruik maakt van de diensten
van deze externe aanbieders, zoals bijvoorbeeld Paypal, valt uw gebruik daarvan onder de

(privacy)regels van de desbetreffende aanbieder. KIJK Lochem heeft geen enkele
zeggenschap of invloed op de dienstverlening van deze aanbieders.
Gebruik in de ruimste zin van het woord
Door plaatsing van uw advertentie op de Snuffelmarkt geeft u KIJK Lochem toestemming
deze inhoud te gebruiken in de ruimste zin van het woord. KIJK LOCHEM kan de inhoud van
uw advertentie technisch en tekstueel wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht. Het is u als
gebruiker van de website KIJK Lochem niet toegestaan enige inhoud van KIJK Lochem
(daarbij inbegrepen de Snuffelmarkt) te gebruiken, waaronder wij ook verstaan het ter
beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders
dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet toegestaan
is, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van KIJK Lochem, een substantieel
gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of nietsubstantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen
en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
Het is niet toegestaan om Snuffelmarkt advertenties op uw site weer te geven, tenzij u
hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van KIJK Lochem
Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of het beleid van KIJK Lochem
KIJK Lochem kan gebruikers de toegang tot onze sites ontzeggen en rechtsmaatregelen in de
ruimste zin van het woord tegen hen treffen. KIJK Lochem kan bijvoorbeeld de onderstaande
acties ondernemen:
•
•

(permanente) verwijdering van advertenties,
Voorbeelden van overtredingen van het beleid zijn
advertenties die dubbel zijn geplaatst,
advertenties met een website vermelding,
commerciële advertenties, tenzij er een advertentie overeenkomst bestaat met KIJK
Lochem
advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
advertenties die inbreuk maken op rechten van derden, gebruikers die adverteerders
benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam).

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het
Contactformulier.
Regels voor het plaatsen van een advertentie
Algemeen
•

•
•

Het plaatsen van advertenties op de Snuffelmarkt is gratis. Commerciële adverteerders
dienen echter een bedrijfspresentatie te hebben om advertenties te plaatsen op de
Snuffelmarkt
Plaats advertenties altijd met een passende omschrijving en een passende advertentie
tekst.
Plaats advertenties altijd in de meest passende categorie. Maak voor elk product een
aparte advertentie aan en plaatst iedere advertentie slechts in één categorie.

•
•
•

Wanneer het geadverteerde artikel verkocht of gevonden is, moet u de advertentie zelf
verwijderen.
Het is niet toegestaan een naam te gebruiken die een URL of een gedeelte van een
URL herbergt.
Het is niet toegestaan om foto's bij een advertentie te plaatsen die geen directe
betrekking hebben op het aangeboden product.

Intellectuele eigendomsrechten
•

•
•

•

•
•

•

Het is niet toegestaan gebruik te maken van foto's op welke het auteursrecht of
portretrecht van derden van toepassing zijn. Ook het aanbieden van deze foto's of het
verzoeken erom is niet toegestaan
Teksten en/of foto's van derden mogen niet gebruikt worden in de advertenties tenzij u
beschikt over schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
Het is niet toegestaan gebruik te maken van beschermde namen en/of logo's van
derden in uw advertentie, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u
adverteert fabriceerde of produceerde.
Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat aangeboden producten authentiek
zijn alvorens deze aangeboden worden via de Snuffelmarkt. Indien u twijfelt aan de
echtheid van het door u aangeboden product, bied het dan niet aan.
Het vermelden van merknamen anders dan de merknaam van het product dat u
aanbiedt in de titel is niet toegestaan.
Een vergelijking in de titel van een advertentie is niet toegestaan. Hierdoor is het
bijvoorbeeld niet toegestaan om de titel "Porsche voor de prijs van een Skoda" te
gebruiken omdat deze titel de vergelijking maakt tussen 2 merken.
Vergelijkingen dient u in de omschrijving te maken, de herkomst van uw product of
dienst dient altijd duidelijk te zijn.

Niet toegestane informatie in advertentie
•
•

Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de regels van de
Snuffelmarkt zijn niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een
website en/of die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites en/of
advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentieinkomsten door het genereren van clicks.

Regels voor het plaatsen van een commerciële advertentie
Het is bedrijven niet toegestaan advertenties te plaatsen op de Snuffelmarkt tenzij hiervoor
toestemming is verleend door de eigenaar van KIJK Lochem. In principe geldt voor bedrijven
dat zij over een bedrijfspresentatie op KIJK Lochem dienen te beschikken om deze
toestemming te verkrijgen. De regels met betrekking tot de inhoud van dergelijke
commerciële advertenties zijn verder gelijk aan de regels voor particuliere advertenties.
Informatie over prijs en betaalmethoden in advertentie
•
•

Verkopers kunnen elke betalingsmogelijkheid accepteren die zij zelf willen.
Verkopers mogen kopers niet verzoeken contant geld op te sturen. Verkopers mogen
niet verzoeken om betalingen te doen via Greenzap.com of e-gold.

•

Verkopers die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden,
zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen
inclusief BTW aan te geven.

Bescherming van intellectuele eigendommen
Op de Snuffelmarkt van KIJK Lochem wordt een groot aantal, en een grote verscheidenheid,
aan producten aangeboden door particulieren in de regio. Rechthebbenden, in het bijzonder
eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding
maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek
indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger
van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk
maken op intellectuele eigendomsrechten door KIJK Lochem verwijderd.
Het melden van een inbreuk
Om deel te nemen aan het Melding van Inbreuk Programma volstaat het om een e-mail
bericht te versturen aan info@kijklochem.nl . Gebruik voor dit e-mailbericht het onderwerp
"Inbreuk op Eigendomsrechten" en vermeld in het bericht alle beschikbare gegevens
(Volledige advertentie adres, Naam adverteerder, enzovoort). Na het ontvangen van dit
mailbericht zal een van onze medewerkers contact met u opnemen om de benodigde gegevens
te verzamelen en actie te ondernemen.

Verboden of verdachte objecten en diensten
De (ver)koop van goederen en diensten via de Snuffelmarkt is in beginsel toegestaan mits niet
in strijd met welke wet(geving) dan ook. U dient zelf te controleren of u het object mag
aanbieden of (ver)kopen. Als gebruiker van de Snuffelmarkt bent u uiteindelijk zelf
verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen
of diensten wettelijk is toegestaan. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via het
Contactformulier
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