Gebruiksvoorwaarden website
Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig voordat u de website gebruikt. Hierin worden de
voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website.

Algemeen
Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door mij, Tess Wouters, een
bedrijf dat is gevestigd te Spanje, met ondernemingsnummer ESY8230634 en met email adres
info@horsedegree.com. Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in België en
Nederland bevinden. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze
gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken
wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten,
op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn
eigendom van Horse Degree, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van
de betreffende eigenaar. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze website is ten strengste
verboden.
U mag uittreksels van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder
andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve, niet-commerciële en
persoonlijke doeleinden. Dit geldt niet voor de video’s op het trainersplatform. Daarnaast dient u de
volgende zogenaamde “copyright-vermelding” in alle kopieën op te nemen: Copyright © Horse
Degree . Alle rechten voorbehouden.
Als u onze inhoud voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden wilt gebruiken (met inbegrip
van het framen van de website) moet u eerst onze toestemming verkrijgen.
Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:
-

een (kopie) van (een uittreksel van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te
gebruiken voor commerciële doeleinden; en
(een uittreksel van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals
bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders)

Inhoud van onze website
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en doen ons
best om te verzekeren dat onze website altijd werkt zoals het hoort. We garanderen niet dat hij
altijd beschikbaar of toegankelijk zal zijn en wij zijn (met de hier vermelde uitzonderingen) niet
aansprakelijk voor schade, verliezen of kosten als gevolg een gebrek aan beschikbaarheid of
toegankelijkheid van onze website. Als onze prijzen verkeerd worden weergegeven, behouden wij
ons het recht voor om ze te corrigeren en u het product niet te verkopen tegen de prijs die u
oorspronkelijk op onze website hebt gezien.
Horse Degree behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud en
deze gebruiksvoorwaarden van haar website en producten op elk ogenblik te wijzigen. Elke wijziging

van onze voorwaarden zal onmiddellijk ingaan wanneer wij ze op de website publiceren, en zal van
kracht zijn voor elk toekomstig gebruik van onze website. U gelieve de algemene voorwaarden en
onze andere beleidsregels die we op de website publiceren regelmatig na te kijken, want ze kunnen
sinds u laatste bezoek veranderd zijn.
Verboden handelingen
Wanneer u van onze website gebruik maakt, zijn volgende handelingen niet toegestaan:
-

-

de beveiligingsfuncties van de site of functies die het kopiëren van op de site beschikbare
inhoud verhinderen of beperken, verstoren of uitschakelen;
in uw accountgegevens valse informatie verstrekken;
de identiteit van een andere persoon gebruiken zonder diens toelating, of voorwenden dat u
in opdracht van een persoon, entiteit of organisatie handelt;
deze site gebruiken nadat wij u hebben geschorst of u de toegang hebben ontzegd;
junkmail, spam of herhalende berichten naar ons contactadres verzenden;
illegale of onwettige handelingen plegen;
de website wijzigen, belemmeren, onderscheppen, verstoren of hacken;
de site misbruiken door er bewust virussen, trojans, worms, logic bombs of andere malware
op te plaatsen of door andere handelingen te plegen die de website of de uitrusting van zijn
gebruikers beschadigen of nadelige gevolgen hebben voor het gebruik van de website door
anderen;
gegevens van de site verzamelen op andere manieren dan deze voorwaarden toelaten;
beledigende, dreigende, obscene, onware, schokkende of kwetsende inhoud inzenden of
bijdragen;
andere gebruikers van de site, leden van ons personeel of andere personen beledigen,
kwetsen of pesten;
inhoud inzenden of bijdragen zonder de toestemming van zijn eigenaar, of op een andere
manier inbreuk maken op het copyright, de handelsmerken of andere rechten van derden;
informatie of commentaar inzenden of bijdragen over andere personen die onwaar is, privé,
vertrouwelijk of lasterlijk (met inbegrip van het persoonlijk beschuldigen van anderen van
onbewezen misdaden of ernstige vergrijpen die hun reputatie in de ogen van de lezers van
het commentaar zou schaden).

Als u een inbreuk maakt op een of meer van deze voorwaarden, kunnen wij u tijdelijk of blijvend
beletten om de website te gebruiken. Wij kunnen ook andere maatregelen nemen, zoals maar niet
beperkt tot aangifte doen bij de politie of een andere overheid, u een waarschuwing geven, u
gerechtelijk vervolgen en vergoeding eisen voor alle kosten die we daarvoor doen.
Aan de site gekoppelde sites en mogelijkheid tot delen
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten
naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website, alsmede links of
mogelijkheden tot delen (via sociale media, blogs en vergelijkbare sites en communicatiediensten).
Deze links dienen uitsluitend om het u gemakkelijk te maken.
Dit betekent niet automatisch dat Horse Degree verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren
ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen
informatie, dewelke niet door ons is goedgekeurd of aanbevolen.

Horse Degree is evenmin verantwoordelijk voor de wettelijke gevolgen van contracten die u afsluit
met de derden die de gelinkte websites aanbieden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
verliezen, schade, uitgaven, kosten of aansprakelijkheden die u door het gebruik van dergelijke
websites zou oplopen.
Als u inhoud op andere platformen deelt, kunnen de organisaties die het delen mogelijk maken hun
eigen algemene voorwaarden toepassen. Lees de algemene voorwaarden van elke site waarop u
inhoud wilt delen. Sommige algemene voorwaarden kunnen u verbieden om onze inhoud te delen.
Horse Degree is niet aansprakelijk voor verliezen, schade, uitgaven, kosten, vertragingen of andere
aansprakelijkheden (met inbegrip van maar niet beperkt tot financiële verliezen zoals verlies van
baten) als gevolg van een gebeurtenis waarover zij geen redelijke controle kan uitoefenen (met
inbegrip van maar niet beperkt tot transmissie-, communicatie- of computerstoringen, storingen van
andere voorzieningen, of u onvermogen om toegang te krijgen tot de website wegens om het even
welke reden of defect, fout of vertraging in de verzending of ontvangst van kennisgevingen,
mededelingen of instructies via een elektronisch medium).
Verstrekte persoonlijke informatie
Indien u informatie aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken.
U garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele
eigendoms)rechten van derden, en b) niet anderszins onrechtmatig is ten aanzien derden.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor
ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet
verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment
in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Persoonsgegevens
Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze
privacyverklaring https://horsedegree.com/privacyverklaring/ van toepassing. Wij raden u aan
deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.
Zorg ervoor dat alle informatie die u ons op de website verstrekt, met inbegrip van u
gebruikersnaam en wachtwoord, veilig en vertrouwelijk blijven.
Contact
Indien u een vraag of klacht hebt over deze website, de inhoud ervan of deze gebruiksvoorwaarden,
mag u ons steeds contacteren op:

Tess Wouters
t.a.v. Afdeling PUBLIC RELATIONS Horse Degree
Avenida Argentina 33, Rojales 03170
Y8230634Y

email adres info@horsedegree.com
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is Belgisch recht van toepassing. Alle
eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Antwerpen.

