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1. Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden
Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van
toepassing op uw toegang tot en gebruik van deze site en alle achterliggende software. Door het
bezoeken en gebruiken van deze site gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en enige
additionele richtlijnen, restricties, of regels die in connectie met specifieke secties of diensten
van deze site gepost worden. Al zulke additionele richtlijnen, restricties, of regels zijn hierbij
onderdeel van de gebruiksvoorwaarden.
Cloud 9 B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te
wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U dient deze voorwaarden te bekijken als u
de site bezoekt.
U gaat ermee akkoord dat wij alle wettelijke communicatie en mededelingen per elektronische
post versturen naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij inschrijving of door het op onze
website te vermelden.
2. Gebruik van de site
U verleent toestemming aan (de beheerder(s)) van deze site en de achterliggende software om
middels upload van uw bedrijfsgegevens herinneringen te genereren en verzenden aan de door
u middels genoemde upload(s) aangeleverde e-mail-of post-adressen.
U gaat akkoord deze site op een verantwoordelijke manier te gebruiken die in volledige
overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en alle lokale wet-en regelgeving die van
toepassing zijn op uw domicilie alsmede op de Nederlandse wet. Cloud 9 B.V. heeft het
recht om haar service naar klanten die deze site voor ongewenste activiteiten gebruiken stop te
zetten.
U alleen bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Inhoud in combinatie met andere
afbeeldingen, grafisch materiaal, tekst of andere materialen die u in onze producten verwerkt. U
gaat ermee akkoord dat u geen tekst, afbeelding, ontwerp, handelsmerk, of enig
kopiegerechtigd werk van een derde partij in uw product verwerkt tenzij u de juiste autorisatie
van de eigenaar heeft gekregen. U garandeert dat uw producten geen inbreuk maken op enige
rechten van een derde partij, inclusief kopierecht, handelsmerk, het recht van publiciteit of
privacy. Door een bestelling op onze site te plaatsen geeft u aan dat u al deze rechten en
toestemmingen heeft en geeft u Cloud 9 B.V. de opdracht deze producten in uw naam te
genereren.
U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het beschermen van uw wachtwoord en
het controleren van de toegang tot uw account. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk
bent voor alle geplaatste orders via uw account, alsmede alle acties die via uw account
plaatsvinden.

3. Indemnificatie
U gaat ermee akkoord dat u Cloud 9 B.V. en alle partijen van wie Cloud 9 B.V.
gedeelten van de inhoud heeft gelicenseerd, alsmede haar management en werknemers tegen
alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven zult verdedigen en indemnificeren,
inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven voortvloeiende uit of gerelateerd aan (i) uw
inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of (ii) enige rechtszaak, claim, of eis voortvloeiende uit of
gerelateerd aan enig product dat als gevolg van het opladen van uw gegevens naar deze site is
gegenereerd.
4. Opgave van garantie
De site wordt “als is” aangeboden zonder enige garantie van wat voor soort, impliciet bedoeld of
expliciet genoemd, inclusief, maar niet gelimiteerd tot geschiktheid voor een bepaald gebruik, of
niet-inbreuk. U geeft aan dat de operatie van deze site wellicht niet ononderbroken of foutloos
is. Referenties en links naar producten of diensten van onafhankelijke bedrijven kunnen wellicht
op deze site verschijnen. Deze referenties en links worden “als is” aangeboden zonder enige
garantie van wat voor soort, impliciet bedoeld of expliciet genoemd.
5. Aansprakelijksheidlimitatie
In geen geval zal Cloud 9 B.V. of haar licentiehouders, leveranciers, of verkopers, hun raad
van bestuur, management, werknemers, of agenten aansprakelijk zijn voor enige speciale,
incidentele, indirecte of consequentiële schade van wat voor soort, of voor schade van wat voor
soort resulterende van verlies van gebruik, data of winstderving, of Cloud 9 B.V. nu wel of
niet is geadviseerd betreffende mogelijkheid van schade, voortvloeiende uit of in connectie met
het gebruik of prestatie van de site of het in gebreke zijn van het aanbieden van producten of
diensten die u van Cloud 9 B.V. of haar affiliates bestelt, inclusief zonder limitatie, schade
voortvloeiende uit vergissing, weglating, virussen, vertraging, of interruptie van de service. In
geen geval zal Cloud 9 B.V. aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enige schade of
consequentie voortvloeiende of gerelateerd aan uw ongepast of ongeautoriseerd gebruik van
deze site of haar inhoud.
6. Wetgeving van toepassing
De partij met wie u een overeenkomst sluit en de verkoper van de producten en diensten die via
deze site worden aangeboden is Cloud 9 B.V. , een eenmanszaak naar Nederlands recht met
haar hoofdkantoor in Andijk, Nederland. Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle daaruit
voortvloeiende disputen is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen Partijen in
verband met deze Gebruiksvoorwaarden zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in het arrondissement te Amsterdam.
7. Betaling
Bij gebruik van deze site en/of service geschiedt betaling altijd binnen 14 dagen achteraf op basis
van de automatisch aan u toegezonden elektronische factuur.
Bij wanbetaling behoudt Cloud 9 B.V. zich het recht voor om de vordering over te dragen
aan een incassobureau en/of het verschuldigde bedrag naast de wettelijke rente, te verhogen
met administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten

