Gebruikersvoorwaarden

Van tijd tot tijd zullen we u vragen om gegevens in te vullen om meer te weten te komen
over uw wensen of voorkeuren. Wanneer u gegevens invult, zullen deze
gebruikersvoorwaarden gelden.
We proberen u op de website van ACE Sound & Light te allen tijde een content en informatie
aan te bieden welke accuraat en up-to-date is. Wanneer u een foutmelding tegenkomt of als
u denkt dat er iets verbeterd kan worden, laat het ons weten!
Om gebruik te maken van onze website, dient u het volledig eens te zijn met de
gebruikersvoorwaarden en alle andere voorwaarden die worden gesteld voor het bezoeken
van de website van ACE Sound & Light.
Met het bezoeken van de website van ACE Sound & Light gaat u akkoord met het feit dat u:
▪ geen daden verricht die schadelijk, schandelijk, onwettig, onethisch of ongebruikelijk
(kunnen) zijn voor de functionaliteit en beschikbaarheid van de site;
▪ zelf volledig verantwoordelijk bent om uw eigen gegevens te beschermen;
▪ geen berichten verstuurt, upload en/of anders distribueert welke schadelijk, bedreigend,
storend zijn of een negatieve weerklank kunnen hebben voor ace-events.nl.
Hieronder valt ook het onwettig versturen van junk mail, kettingbrieven, of elke
andere vorm van onwettig ‘spam’ materiaal uit naam van ACE Sound & Light;
▪ in welke vorm dan ook de rechten van derden niet schaadt, niet stalkt, misbruikt of
ondermijnt, inclusief het misbruik welke valt onder de individuele privacygerechten.
Ofwel: het is verboden om betalingen, orders, vragen, opmerkingen en berichten te
plaatsen uit naam van anderen;
▪ niet (de poging doet om) ongeautoriseerd toegang te verkrijgen tot de beschermde site
van ACE Sound & Light of tot eventuele member accounts van de site; en
▪ geen acties toestaat, veroorzaakt of verzoekt die mogelijk schade, instabiliteit of andere
onwettige gevolgen heeft voor het intellectueel eigendom van ACE Sound & Light,
haar deelnemingen en/of andere derden. Het is ook verboden om zaken met of op de
website te verrichten die, in welke vorm dan ook, de verantwoordelijkheid en
betrouwbaarheid van ACE Sound & Light en haar deelnemingen kunnen schaden.
Wanneer u via ace-events.nl informatie verstuurt in welke vorm dat ook, zullen wij
trachten, maar niet garanderen, dat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld. We zijn
vrij de informatie te (her)gebruiken en/of te (her)publiceren naar eigen inzicht. Tevens gaat
u akkoord met het feit dat u de auteursrechten niet meer kan claimen c.q. invorderen. Voor
het versturen van vertrouwelijke informatie verzoeken we u om via mail of telefoon contact
met ons op te nemen.

W aarom u zich aan deze voorwaarden dient te houden?
Wanneer we (mogelijk) misbruik of andere schadelijke zaken ten aanzien van onze
gebruikersvoorwaarden waarnemen, behouden we ons het recht voor om:
▪ u via e-mail te informeren over het feit dat u de regels overtreedt, waarbij we u
uitdrukkelijk verzoeken te stoppen met uw schadelijke activiteiten;
▪ alle materiaal of content te verwijderen zonder u daarover te informeren;
▪ de activiteiten van ACE Sound & Light, aan haar gerelateerde voorzieningen en service
van de site voor u te blokkeren c.q. stop te zetten; en
▪ passende maatregelen te nemen (inclusief actief blokkeren, beperken of schorsen) tegen
het gebruik van de site van ACE Sound & Light.
Mocht uw bezoek aan of gebruik van de site van ACE Sound & Light schade, verlies of
andere kosten opleveren, bent u volledig aansprakelijk voor de kosten die ACE Sound &
Light nodig heeft om alle schade te herstellen.
Onze belofte aan u
Wanneer onze informatie door onachtzaamheid, nonchalance of fouten zorgt voor
persoonlijke schade, zal onze aansprakelijkheid geen grenzen kennen. Niets in deze
gebruikersvoorwaarden heeft invloed op de wettelijke rechten van u als consument. Voor
meer informatie over deze rechten kunt u contact met ons opnemen.
Het is belangrijk om te weten dat het gebruik van het Internet gevaar met zich meebrengt.
Wij proberen alle benodigde stappen te nemen om een snelle en betrouwbare service te
verlenen. Helaas kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor:
▪ een gat in de beveiliging van ACE Sound & Light en aan haar gerelateerde sites;
▪ de schade, het verlies of misbruik van data, informatie of materiaal door virussen die via
onze systemen het IT-materiaal van derden beschadigen;
▪ en veiligheidslekken voor hackers die ontstaan bij het bezoek van ACE Sound & Light of
aan haar gerelateerde sites.
We zijn niet verantwoordelijk voor elke vorm van schade, verlies, beschadiging, of indirect,
incidenteel of consequente schade in enige vorm (inclusief het verlies van winsten, omzet,
het misbruik van data en informatie) welke mogelijk (kunnen) ontstaan bij of na het
bezoeken van ACE Sound & Light en aan onze gerelateerde sites. Dat geldt tevens voor alle
informatie, producten en diensten die via of uit naam van onze site worden gebruikt of
toegezonden.
Van tijd tot tijd wordt ons content op onze sites bijgewerkt. Dit kan gaan om het
uploaden/bijwerken van websites of de update van verschillende software. Hierdoor kan de
site tijdelijk niet beschikbaar zijn of ervoor zorgen dat de website traag is.
Klachten? Hier vind u uw rechten
Het gebruik van ace-events.nl, alle gerelateerde sites en deze gebruikersvoorwaarden, zijn
onderworpen aan het Nederlandse recht. We kunnen, indien noodzakelijk, bij misbruik of
onwettige handelingen aangifte doen, waarna strafrechtelijke stappen kunnen worden
ondernomen bij de rechtbank der Nederlandse Staten.

Wanneer u ontevreden bent met enig aspect van de site, neem dan contact op. Wanneer uw
klachten heeft over producten of diensten die zijn afgenomen via de site van ACE Sound &
Light, vertel het ons dan!
In sommige gevallen van diensten en producten die worden aangeboden via de site kunnen
andere wetten gelden dan het Nederlands recht. We verzoeken u altijd om naar juridisch
advies te zoeken over procedures en uw rechten. Desondanks, verzoeken we u uiteraard
eerst contact met ons op te nemen om te bekijken of wij uw klacht kunnen behandelen.
W eblinks op onze pagina
Het is mogelijk dat u tijdens uw bezoek aan onze site externe weblinks tegenkomt. Dat
kunnen links zijn van andere websites, bronnen, advertenties, sponsoren of contractuele
partners.
Wanneer u besluit om een externe website te bezoeken, dan verlaat u de site van aceevents.nl. Dat betekent dat we niet verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de
consequenties van een bezoek naar externe sites welke via onze pagina gelinkt zijn. We
willen graag weten wanneer er problemen optreden bij het bezoeken van een link via aceevents.nl. Bij een conflict tussen een derde en u, zullen we er alles aan doen om het
probleem op te lossen. We kunnen echter nimmer aansprakelijk worden gesteld voor
verlies of schade.
We behouden ons nadrukkelijk het recht toe om te allen tijde een link te verwijderen
wanneer wij menen dat deze irrelevant is geworden.
Alles over intellectueel eigendom
De namen, logos en website van ACE Sound & Light zijn geregistreerde handelsnamen en
mogen niet worden gebruikt zonder enige toestemming van ACE Sound & Light.
Daarnaast rusten er copyrights op alle handelsrechten, database rechten, patent rechten
en elke andere vorm van intellectueel eigendom in tekst, beeld, geluid, video of afbeelding
in bestanden, content, software, data en informatie toonbaar, of beschikbaar op aceevents.nl en/of aan haar gerelateerde sites. Daaronder vallen onder meer de organisatie,
de layout van de sites en de ondersteunende software welke eigendom is van ACE Sound &
Light, haar geautoriseerde gebruikers en leveranciers. U verklaart overeen te komen dat
het gebruik van de site berust op persoonlijk gebruik en geen van het intellectueel
eigendom kopieert, wijzigt, verandert, publiceert, uitzendt, verkoopt of verhandelt zonder
onze schriftelijke toestemming.

