Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd.
DISCLAIMER
De thans voor u liggende Nederlandse vertaling van de Terms & Conditions van
Memesyne Ltd. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke Terms &
Conditions te vergemakkelijken. Deze vertaling kan fouten bevatten en derhalve raden wij
u aan om ook de oorspronkelijke Engelse tekst goed door te lezen, ondanks alle zorg die is
besteed aan de huidige vertaling. Bij onduidelijkheid in deze vertaling geldt dat de
oorspronkelijke Engelse tekst leidend en bindend is. LerendBrein aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid voor misverstanden, schade of anderszins die zou kunnen
voorvloeien uit deze vertaling.
1 Acceptatie van voorwaarden
1.1 Voor gebruik van de website van memoryandlearning.com/junglememory.com of hier van
afgeleide websites van Memosyne Ltd. (verder aangehaald als “de website” ) en de daarbij
behorende Services (zie 2) gelden een aantal voorwaarden. U zult de Website/Services niet op
illegale of verboden wijze gebruiken. Door deze Website/Services te gebruiken accepteert u
volledig alle voorwaarden, disclaimers en afspraken die in dit huidig schrijven vermeld staan. Als
u de voorwaarden niet wilt accepteren dient u het gebruik van de Website/Services per
onmiddellijke ingang te staken.
1.2 Memosyne Ltd. behoudt zich het recht voor om elk moment de algemene voorwaarden te
kunnen wijzigen. Door het gebruik van de Website/Services stemt u automatisch in met
genoemde veranderingen. Het is uw verantwoordelijkheid om wijzigingen in de algemene
voorwaarden te volgen door deze regelmatig te contoleren.

2

Services
De website kan voorzien in communicatiemiddelen zoals e-mail, bulletin boards, chat ruimtes,
nieuwsgroepen, fora en/of andere communicatiekanalen. Het gebruik van deze kanalen is alleen
voor persoonlijke en niet voor commerciële doeleinden toegestaan. Op dit moment (zomer
2013)is hier echter nog geen sprake van.
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Ouderlijk Toezicht
We stellen belang in de privacy en veiligheid van onze gebruikers, in het bijzonder die van
kinderen. Ouders die hun kinderen gebruik willen laten maken van de Website/Services dienen
hun kinderen hierin te begeleiden. Als uw kind toegang heeft tot de website en services dan
heeft hij/zij ook toegang tot communicatiemiddelen zoals e-mail, bulletin boards, chat ruimtes,
nieuwsgroepen, fora en/of andere communicatiekanalen. Het gebruik van deze kanalen valt
onder uw verantwoordelijkheid en u dient te kiezen welke kanalen passend zijn voor u en/of u w
kind. Wees altijd zeer terughoudend met het geven persoonlijke informatie via een van de

kanalen die de Website/Services bieden. NB. Op dit moment zijn er geen communicatiemiddelen
zoals omschreven in de tekst.
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Privacy beleid

4.1 We zijn gehouden aan het verantwoordelijk beheren van alle data en we onderschrijven de
wetgeving van het Verenigd Koninkrijk hierin. We zijn gehouden aan het beschermen van uw
persoonlijke gegevens en informatie van u. Bij het inschrijven op de website wordt er basale
informatie van u gevraagd. U kunt ook zelf er voor kiezen om niet namen te vermelden maar
zelfgekozen alias-namen. De door u verstrekte informatie zal niet worden doorgegeven of
worden doorverkocht aan derden. Contact informatie (mailadres) wordt uitsluitend gebruikt
voor het op de hoogte houden van onze gebruikers van eventuele veranderingen of updates in
de website/services.
4.2 We gebruiken cookies om te kunnen volgen van welke gedeelten van de Website/Services u
gebruik maakt zodat wij hier van leren en de Website/Services kunnen verbeteren. De cookies
kunnen gebruikt worden om u te kunnen identificeren. In uw browser kunt het gebruik van deze
cookies blokkeren als u niet wenst dat wij toegang hebben tot uw bezoekgedrag aan onze
Website/Services.
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Gebruikersaccount, wachtwoord en veiligheid
Indien een bepaalde service op onze website vereist dat u een account opent dan wordt u
gevraagd een registratie proces te doorlopen waarbij informatie van u gevraagd wordt en u een
gebruikersnaam en wachtwoord dient aan te maken om de Service te kunnen gebruiken. U bent
verantwoordelijk voor een veilig beheer van de gebruikersnaam en wachtwoord en tevens bent u
verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt er mee in dat
bij ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord of elke andere vorm van
schending van uw privacy u ons terstond in zult lichten. Onder geen voorwaarde kan de
Website/Services verantwoordelijk worden gehouden voor schade, noch direct noch indirect, die
ontstaat door het openbaar maken van uw gebruikersnaam of wachtwoord. Het is u tevens niet
toegestaan de account van iemand anders te gebruiken zonder vooraf hier nadrukkelijk
toestemming van deze gebruiker te hebben gekregen.
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Toegestaan Gebruik

6.1 U onderkent dat alle informatie, tekst, grafieken, tabellen, logo’s, foto’s, beeldmateriaal, geluid,
bewegend materiaal, illustraties en andere materialen (de Inhoud), die publiekelijk of privé
verzonden wordt onder de verantwoordelijkheid valt van diegene die de Inhoud heeft verstuurd.
Wij kunnen niet alle Inhoud die via Services verspreid wordt controleren. Wij kunnen niet
verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en correctheid van Inhoud die via Services
verspreid wordt. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige (in-) directe
schade voortvloeiend uit gebruik van of verlies van Inhoud via een van de Services.

6.2 Bij het gebruik van de Website/Services stemt u in deze niet te gebruiken voor:
6.2.1 Junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespel of ongeadresseerde boodschappen of
commerciële activiteiten;
6.2.2 Het posten en verspreiden van materiaal dat aanstootgevend, beledigend, obsceen of illegaal
is;
6.2.3 Het posten en verspreiden van materiaal dat aan zet tot discriminatie, haat, geweld tegen
welke persoon van welk ras of geloof dan ook.
6.2.4 Dreigementen, stalken, misbruiken of andere handelingen in strijd met de wet, inclusief
privacy rechten.
6.2.5 Gebruik van informatie en materiaal dat in strijd is met copyright, trademark, patenten van
derden.
6.2.6 Het uploaden of verspreiden van materiaal dat een virus, Trojaans paard, wormen of ander
schadelijk materiaal dat het functioneren van de computer of andere eigendommen van
derden beschadigd.
6.2.7 Het verzamelen, opslaan of verspreiden van persoonlijke informatie van derden.
6.2.8 Het adverteren of het aanbieden van goederen voor commercieel gebruik, behalve als dat
nadrukkelijk is toegestaan.
6.2.9 Om u als iemand anders voor te doen met het doel derden te misleiden
6.2.10 Welke wet dan ook die van toepassing is in dit kader te overtreden.
6.2.11 Voor het dusdanig gebruiken van de Website/Services waardoor de site overbelast raakt of
beschadigd raakt of het gebruik van derden van de Website/Services wordt belemmerd.
6.2.12 Het posten, publiceren en verspreiden van materiaal waartoe u geen rechten heeft
verkregen of waarop rechten berusten in het kader van geheimhouding .
6.2.13 Pogingen te ondernemen om langs illegale weg toegang te verkrijgen tot de
Website/Services, bijvoorbeeld middels hacking, wachtwoord vervalsing of andere middelen
6.2.14 We hebben geen verplichting al het geposte materiaal te monitoren, maar houden ons het
recht voor om regelmatig het materiaal op gepastheid te controleren en naar eigen goed
dunken eventueel te verwijderen.
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Beëindiging
We houden het recht voor om u zonder verdere verwittiging de toegang tot de Website/Services
te weigeren, bijvoorbeeld in het geval van het niet naleven van deze voorwaarden. We houden
ook het recht voor om de Website/Services te staken zonder aankondiging vooraf en zonder dat
u of een derde partij ons hier aansprakelijk voor kunt stellen.

8

Links naar andere websites
De Website/Services kunnen links naar andere websites bevatten. Een dergelijk link houdt niet in
dat wij de inhoud van die site goedkeuren. Wij kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk
worden gehouden voor de bereikbaarheid of de inhoud van die websites.
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Internationaal gebruik
U stemt in met alle van toepassing zijnde wetgeving inzake de verspreiding van technische data
vanuit het Verenigd Koninkrijk of het land waarin u zich bevindt. U stemt in met alle lokale
wetgeving inzake het gebruik van het Internet.

10 Intellectueel eigendom
10.1.1 De website en de Inhoud (inclusief en zonder enig voorbehoud het ontwerp, teksten,
grafieken, alle software en broncodes verbonden aan de Website/Services) zijn beschermd
door copyright, trademark en patenten en andere wetgeving ter bescherming van
intellectueel eigendom. Indien u gebruik maakt van de Website/Services dan stemt in dit
uitsluitend voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik te doen. Niets van de Inhoud
mag gekopieerd, gedownload, vermenigvuldigd of verspreid worden zonder van tevoren de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar hiertoe te hebben verkregen, tenzij
het uitsluitend om persoonlijk, niet commercieel gebruik gaat.
10.1.2 De website claimt geen eigendom op het materiaal dat u via de Website/Services upload of
publiceert. Echter wanneer u upload of publiceert via de Website/Services verleent u ons de
wereldwijde, kosteloze, niet-exclusieve licentie om dit materiaal te gebruiken, kopiëren en
verspreiden zolang u er voor kiest dit materiaal via onze Website/Services te verspreiden.
Deze licentie wordt beëindigd zodra het materiaal van onze Website/Services is verwijderd.

11 Schadeloosstelling
U stemt in de Website/Services schadeloos te stellen in het geval er door uw toedoen en niet
naleven van de voorwaarden een claim door derden bij ons wordt neergelegd. De
schadeloosstelling betreft aanspraken op verliezen, schade , kosten en uitgaven (inclusief, maar
zich niet beperkend tot, juridische- en bijstandskosten).

12 Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid.
12.1.1 Het gebruik van de Website is op eigen verantwoordelijkheid. De Website/Services worden
geleverd zoals ze zijn en zoals ze beschikbaar zijn zonder verdere goedkeuring en/of
waarschuwing ten aanzien van de kwaliteit voor de toepassing waarvoor het bedoeld is.
12.1.2 De Website/Services kunnen aansprakelijk gesteld worden voor (in-)directe schade of verlies
(inclusief en zonder beperking verlies van werk, klandizie, data, kansen en winsten) die
voortkomen uit het gebruik van de Website/Services.
12.1.3 De website geeft geen garantie dat de Website/Services aan uw vereisten voldoen, dat de
Inhoud volledig juist is en betrouwbaar, dat de Website/Services altijd en probleemloos

zullen functioneren en dat fouten herstelt zullen worden. Noch geven wij een garantie dat de
Website/Services of de server waarop de Website/Services staat compleet vrij zijn van virus,
worm of andere materiaal dat schadelijk kan zijn voor uw apparatuur.
12.1.4 U stelt de Website niet aansprakelijk voor dood of dood door nalatigheid als gevolg van
gebruik van de Website.
12.1.5 Niets in deze Algemene Voorwaarden is in strijd met uw algemene consumenten rechten.

13 Vervallen van voorwaarden en behoud van voorwaarden
Als een van de genoemde voorwaarden door een rechterlijke uitspraak juridisch onjuist, niet
rechtsgeldig wordt verklaard, dan vervalt deze uit de Algemene Voorwaarden. Dit laat onverlaat
dat alle overige voorwaarden geldig en binden blijven.

14 Rechtspraak
Deze Algemene Voorwaarden zullen vallen onder het Engelse Recht en u verklaart hierbij zich te
onderwerpen aan rechtspraak gedaan door het Engelse Hof.

