
 

 

Gebruiksvoorwaarden 

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'de voorwaarden') hebben betrekking op het gebruik van de 
webshop sport.denhaag.nl en al haar onderdelen. Door gebruik te maken van de webshop, op welke 
wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze voorwaarden. De gemeente behoudt zich het 
recht voor om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien u het gebruik van de webshop voortzet na 
aanpassing van de voorwaarden, accepteert u daardoor de aanpassingen. 
 

Gebruik van de webshop 

U dient zich ten aanzien van het gebruik van de webshop te allen tijde op te stellen en te gedragen 
zoals van een zorgvuldig gebruiker van de webshop verwacht mag worden. U zal zich hiertoe onder 
meer aan alle wettelijke voorschriften houden, alsmede de 'nettiquette' in acht nemen en u zal zich 
onder meer, maar niet uitsluitend, onthouden van: het maken van inbreuk op intellectuele of 
industriële eigendomsrechten van derden en/of de gemeente Den Haag, hacken, het uitvoeren van 
dos-aanvallen en andere soorten attacks, alsmede het verspreiden van virussen, worms en andere 
programma’s waardoor schade aan individuele systemen kan worden toegebracht of de werking van 
internet op zich kan worden verstoord. 
 

Inloggegevens 

Voor het afnemen van een dienst of het kopen van een product in de webshop is een eenmalige registratie 
verplicht. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring van de gemeente. 
 
U staat er jegens de gemeente voor in dat de informatie - waaronder persoonsgegevens zoals naam 
en e-mailadres - die u aan haar verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. U bent zelf 
verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en zal 
anderen geen toegang verlenen tot de webshop met behulp van uw account. U bent aansprakelijk 
voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw account gebruiken. 
 

Beëindiging deelname 

De gemeente is te allen tijde zonder opgave van redenen gerechtigd om uw account tijdelijk of 
blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, te weigeren om u diensten te verlenen en/of de toegang 
daartoe onmogelijk te maken, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien: 
 
(i) u handelt in strijd met deze voorwaarden. 
(ii) de gemeente van mening is dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan u zelf, aan 
derden of aan de gemeente Den Haag kunnen toebrengen. 
 

Rechten van intellectuele eigendom 

U erkent en stemt ermee in dat de webshop bestanden, content en programma’s bevat die eigendom 
zijn van de gemeente, haar licentiegevers en/of gebruikers van de webshop en die beschermd worden 
door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, 
databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.  
 

Gebruik van beeld in de webshop 

Het overnemen van fotografie en afbeeldingen is niet toegestaan. 
 

Aansprakelijkheid 

De informatie in de webshop is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er 
kunnen geen rechten aan die informatie worden ontleend. De gemeente Den Haag is niet aansprakelijk 
voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of 
incomplete informatie in de webshop, waaronder mede – maar niet beperkt tot – handelingen verricht door 
een bezoeker van de webshop die zouden zijn ingegeven door de in de webshop geplaatste informatie. 
 

Overige bepalingen 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst 
voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Den Haag. 


