GEBRUIKSVOORWAARDEN MOESSON DATABASE
In deze gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder je gebruik kan maken van de dienst die Moesson via haar website aanbiedt. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door zodat je
weet wat je rechten en plichten zijn wanneer je gebruik maakt van de
dienst. Door gebruik te maken van de dienst, op welke manier dan ook,
aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3 Beschrijving Dienst
3.1 De Dienst biedt je de mogelijkheid om via de Website toegang te
krijgen tot de Database van Moesson waarin de Content is opgenomen.
3.2 Met behulp van de Dienst is het mogelijk om op bepaalde parameters te zoeken in de Database naar Content.

Artikel 1 Definities
In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een
beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
1.1 Content: al het materiaal dat door Moesson en/of haar licentiegevers op de Website is geplaatst en via de Dienst toegankelijk wordt
gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verschillende edities en nummers van de tijdschriften Moesson, Onze Brug
en Tong Tong.
1.2 Database: het bestand op de Website waarin de Content is opgenomen.
1.3 Dienst: de dienst die Moesson jou gratis via de Website verleent
en welke beschreven is op de Website en in artikel 3 van deze
gebruiksvoorwaarden.
1.4 Gebruiker: natuurlijk en/of rechtspersoon die gebruik maakt van
de Dienst.
1.5 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele
eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht
en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
1.6 Moesson: de besloten vennootschap Publiciteits- en Handelmaatschappij Tjalie Robinson B.V. gevestigd te (3811 NE), Amersfoort
aan de Bergstraat 27 en ingeschreven in de Kamer van koophandel
onder nummer 31043977.
1.7 Rechthebbenden: de schrijvers, fotografen en andere personen
welke bijdragen hebben geleverd aan de Content die nu met behulp van de Dienst digitaal toegankelijk is.
1.8 Website: de website van Moesson, http://moesson.pictura-dp.nl/,
inclusief alle subdomeinen en andere websites die door Moesson
worden geëxploiteerd.

Artikel 4 Toegang Dienst
4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je de gegevens
verstrekken zoals aangegeven op de Website. Je staat er jegens
Moesson voor in dat de gegevens die je verstrekt compleet, waarheidsgetrouw en juist zijn. Het is dus niet toegestaan gegevens
van een ander aan te maken. Moesson is te allen tijde gerechtigd
om je toegang tot de Dienst te weigeren zonder op enige wijze
schadeplichtig te worden jegens jou en zonder opgave van redenen.
4.2 Je bent aansprakelijk voor al het gebruik dat je van de Dienst
maakt.
4.3 Moesson behoudt zich het recht voor de inlogprocedure te
veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het
functioneren van de Dienst.
4.4 Moesson zal gegevens over jou verzamelen tijdens jouw gebruik
van de Dienst. Deze gegevens zullen worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de Moesson Privacy Statement.
4.6 In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Dienst. Indien je
jonger dan 16 jaar bent, heb je echter wel de toestemming van je
wettelijke vertegenwoordiger(s) nodig ( je voogd of (één van) je ouders). Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren sta je er voor
in dat je inderdaad ouder dan 16 jaar bent of dat je de toestemming van je wettelijke vertegenwoordiger(s) hebt gekregen voor
het gebruik van de Dienst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik
dat je van de Dienst maakt.
2.2 Afwijkingen van de gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg tussen
Moesson en jou zijn overeengekomen.
2.3 Moesson wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van jou van de hand. Indien jouw algemene
voorwaarden onverhoopt toch van toepassing mochten zijn op het
gebruik van de Dienst, prevaleren de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden.
2.4 Moesson is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden
te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het
gebruik van de Dienst onder jouw aandacht gebracht. Indien je
het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging of aanvulling van
deze gebruiksvoorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde
of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien je niet
instemt met de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden, is
je enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken. Moesson raadt je dan ook aan om de gebruiksvoorwaarden regelmatig
te raadplegen.

Artikel 5 Gebruik van de Dienst
5.1 Je aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige
eigenschappen bevat zoals je die aantreft in de Dienst op het
moment van gebruik (“as is” basis). Moesson sluit uitdrukkelijke en
stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke
aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien
van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid
van de Dienst.
5.3 Wanneer je gebruik maakt van de Dienst, garandeer je dat je:
i) de Website, Dienst, Database en/of Content uitsluitend voor
jezelf op non-commerciële wijze zal gebruiken;
ii) de op Website, Dienst, Database en/of Content aanwezige
beveiliging niet zal omzeilen.
ii) niet in strijd zal handelen met de Intellectuele Eigendomsrechten van Moesson haar licentiegevers en/of derden.
iii) niet in strijd zal handelen met de toepasselijke geldende weten/of regelgeving.
ii) gerechtigd bent om van de Dienst gebruik te mogen maken.
5.4 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Moesson jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk,
niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht
om de Content, te bekijken op de wijze en in het format zoals deze
bestanden en/of documenten in de Dienst ter beschikking worden
gesteld.
5.5 Moesson garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder
onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen in de Dienst
kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van
storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of
fouten/gebreken. Moesson is op geen enkele wijze aansprakelijk of

5.5

5.6

5.7

5.8
5.9

schadeplichtig jegens gebruiker voor enige schade die voortvloeit
uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
De technische eisen en faciliteiten die nodig zijn om van de Dienst
gebruik te kunnen maken, waaronder begrepen maar niet beperkt
tot hardware, internetaansluiting en/of mobiele telefoons alsmede
de kosten voor het gebruik daarvan, komen voor je eigen rekening.
De Dienst bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een
hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Moesson
heeft geen zeggenschap over deze websites en Moesson is dan ook
niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze
websites.
Het is je niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Dienst. Dit houdt onder meer in dat het je niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en oplossingen
(in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken,
voor zover deze gericht zijn op het overnemen van data, dan wel
om de Database en Content op enigerlei andere wijze te spideren,
scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken
en/of in te zien.
Het gebruik dat je van de Content maakt, komt voor je eigen rekening en risico.
Indien je (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeur je, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een
direct opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete van
€ 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, zulks onverminderd het
recht van Moesson om nadere rechtsmaatregelen tegen jou te
nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 6 Onderbreking Dienst
6.1 Moesson is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en
zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou, de Website
en/of de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk
is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.
6.2 Moesson is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking,
procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de
Website en/of Dienst aan te brengen.
Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten
7.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, Content en de Dienst waaronder mede begrepen de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving,
foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, tijdschriften, geluidsmateriaal, formats, software, overige materialen,
berusten bij Moesson en/of haar licentiegevers.
7.2 De Database van Moesson is aan te merken als een databank in de
zin van artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. Moesson is de producent van deze Database en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het
gebruik van gegevens uit deze Database. Je mag gegevens uit de
Database alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van
deze gebruiksvoorwaarden is toegestaan en je mag niet, zonder
schriftelijke voorafgaande toestemming van Moesson, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) opvragen en
hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de
databank(en) herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken
in de zin van de Databankenwet.
7.3 Eventuele kopieën die je voor eigen gebruik van (een gedeelte van)
de Content maakt – voorzover in overeenstemming met de gelden
wet- en regelgeving - dienen alle vermeldingen van auteursrecht
en andere (Intellectuele Eigendoms)rechten te behouden die op de
oorspronkelijke Content te zien zijn.

7.4 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om Content te downloaden, te
verveelvoudigen, te wijzigen, openbaar te maken, te verspreiden,
te verzenden, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te
gebruiken, in een ander document of ander materiaal te verwerken, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen of
voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Moesson of de betreffende rechthebbende daar voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk
toestemming voor heeft gegeven.
7.5 Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die
inbreuk kunnen maken op de (Intellectuele Eigendoms)rechten
van Moesson en/of haar licentiegevers. Je erkent en aanvaardt dat
enig ongeoorloofd gebruik van de Database, Dienst en/of Content,
inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet
en/of het registeren van domeinnamen of merken die lijken op of
identiek zijn aan enig object waarop Moesson Intellectuele Eigendomsrechten heeft. Onverminderd het voorgaande, worden de
handelingen als beschreven in artikel 7.4 en 7.5 tevens beschouwd
als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Moesson
en/of haar licentiegevers op haar computersystemen.
7.6 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met
betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen,
onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
7.7 Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan jou over te dragen. Het gebruik dat
je mag maken van de Dienst en de Content is beperkt tot hetgeen
in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven, dan wel hetgeen op
basis van dwingend recht is toegestaan. Elke overige gebruik is
niet toegestaan.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Moesson aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermogensschade en/of ander nadeel als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van het verlenen van de Dienst,
waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit
uit of verband houdt met het gebruik van de Website, de Database
en/of de Dienst of de onmogelijkheid om deze te gebruiken dan
wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond
van dwingend recht is toegestaan.
8.2 De enige actie die je kunt ondernemen indien je meent dat je
schade hebt geleden, is het gebruik van de Dienst te staken.
8.3 Je vrijwaart Moesson voor alle aanspraken van derden, uit welken
hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of
rente, verband houdende met of voortvloeiend uit jouw gebruik
van de Website, de Dienst en/of een schending van deze gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden.
8.4 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Moesson voor opzet en/of bewuste roekeloosheid
van Moesson (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Moesson uit te sluiten.
Artikel 9 Duur en beëindiging
9.1 Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de
Dienst te stoppen.
9.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Moesson ten
dienste staan, is Moesson te allen tijde zonder opgave van redenen
en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om je activiteiten in
verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of
buiten gebruik te stellen, een waarschuwing te doen uitgaan,
de Dienst te beëindigen en te weigeren om de Dienst aan je te
verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt – indien je
handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en/of Moesson
van mening is dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid
aan jezelf, aan andere gebruikers, derden of aan Moesson kunnen

toebrengen. Moesson zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens Gebruiker.
Artikel 10 Rechthebbenden
10.1 Moesson heeft haar uiterste best gedaan om alle Rechthebbenden
op te sporen met als doel toestemming te vragen voor digitale
publicatie van de door hun vervaardigde Content. De mogelijkheid bestaat echter dat Moesson niet alle Rechthebbenden heeft
kunnen bereiken en/of traceren. Indien je van mening bent dat je
een Rechthebbende bent op (een deel van) de Content en je in een
eerder stadium geen contact hebt gehad met Moesson, verzoeken we je contact met Moesson op te nemen door een e-mail te
zenden aan redactie@moesson.com zodat Moesson contact met je
kan opnemen.
Artikel 11 Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op de gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Dienst en de
Website is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Voorzover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen
jou en Moesson ter keuze van de dagvaardende of verzoekende
partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van haar woonplaats, dan wel aan een andere op grond
van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.
11.3 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die jij en
Moesson terzake hebben gemaakt. Zij treden in de plaats van alle
eerdere afspraken en overeenkomsten die jij en Moesson terzake
hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht,
tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
11.4 Moesson mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal jou daarvan
op de hoogte stellen. Indien je deze overdracht van verplichtingen
aan een derde niet acceptabel vindt, kun je het gebruik van de
Dienst staken beëindigen.
11.5 Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan
blijven jij en Moesson aan het overblijvende gedeelte gebonden.
Moesson zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die
wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud
en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk
overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
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