Algemene voorwaarden van Rouwdagboek
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het online platform
https://rouwdagboek.nl/

1. Algemeen
1.1 Voor de leesbaarheid wordt met "wij: de website rouwdagboek.nl bedoeld. Met
"auteurs" worden de gebruikers van Rouwdagboek bedoeld.
1.2 Rouwdagboek behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan
te vullen. Mochten er wijzigingen zijn waarvan auteurs op de hoogte moeten zijn, dan
brengen wij hen hiervan binnen één maand op de hoogte. Auteurs kunnen vervolgens
beslissen om de overeenkomst op te heffen en niet langer gebruik te maken van
Rouwdagboek.

2. Gebruik van het platform
2.1 Rouwdagboek is een platform waarop iedereen zijn (rouw) verhaal kan delen. Auteurs
(de gebruikers van Rouwdagboek) kunnen naast verhalen ook foto's toevoegen en hun
profielpagina wijzigen.
2.2 Om gebruikt te kunnen maken van het platform moeten auteurs zich eerst registreren.
Auteurs ontvangen een e-mail om een wachtwoord aan te maken.
2.3 Wij gaan er vanuit dat auteurs hun inloggegevens veilig bewaren en niet met anderen
delen.

3. Gebruiksregels
3.1 Het is verboden om verhalen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere
toepasselijke wet- en regelgeving op Rouwdagboek te delen
3.2 Daarnaast is Rouwdagboek niet bedoeld voor promotionele redenen of om verhalen te
delen die niet in verband staan met het verlies van een dierbare.
3.3 Bij het overtreden van deze voorwaarden, behouden we ons het recht om het
Rouwdagboek account te beëindigen. Daarnaast zijn wij te allen tijde gerechtigd om
aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

4. Beschikbaarheid en onderhoud
4.1 Rouwdagboek streeft ernaar dat het platform altijd toegankelijk is. Wij kunnen echter
geen garantie bieden, omdat wij ook afhankelijk zijn van andere partijen voor de
bereikbaarheid van de website.
4.2 De website van Rouwdagboek wordt actief onderhouden en is tijdens het onderhoud
meestal gewoon bereikbaar. Wanneer dit niet zo is, sturen wij van te voren een e-mail naar
de auteurs met een melding wanneer de website niet bereikbaar is.
4.3 Er wordt actief gewerkt aan het online platform. Dat betekent dat er nieuwe functies
bij kunnen komen of functies kunnen worden verwijderd. Rouwdagboek vraagt soms om
feedback, maar beslist zelf wat er wordt gewijzigd aan de website.

5. Intellectueel eigendom
5. 1 Het platform Rouwdagboek, de software en alle informatie en afbeeldingen op de
website (verhalen van de auteurs uitgezonderd) zijn het intellectueel eigendom van
Rouwdagboek. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder
aparte schriftelijke toestemming van Rouwdagboek, behalve in de gevallen waarin dat
wettelijk is toegestaan.
5.2 De verhalen en afbeeldingen die een auteur deelt op Rouwdagboek blijven eigendom
van de auteur. Rouwdagboek heeft het gebruiksrecht om de verhalen en afbeeldingen op
de website op te slaan en te publiceren, zolang de auteur een gebruiker is van
Rouwdagboek. Dit recht kan door de auteur worden ingetrokken middels een verzoek
voor uitschrijving.
5.3 Rouwdagboek kan auteurs om feedback vragen over het gebruik van het platform.
Deze feedback mag worden gebruikt voor het verbeteren van het platform en de
dienstverlening. Feedback zal alleen met toestemming op de website worden geplaatst.

6. Vergoeding voor de dienst
6.1 Aan het gebruik van Rouwdagboek zijn geen kosten verbonden. In de toekomst
kunnen advertenties worden geplaatst of gebruik worden gemaakt van affiliate
marketing, om het platform gratis te blijven aanbieden.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Rouwdagboek is niet aansprakelijk voor de reacties die op de website worden
geplaatst. Op verzoek kunnen reacties wel worden verwijderd.
7.2 Rouwdagboek is niet aansprakelijk voor de content die op Rouwdagboek door auteurs
wordt geplaatst, waaronder
-

het onrechtmatig gebruik van content met auteursrecht. Auteurs krijgen de
instructie om alleen verhalen en afbeeldingen te delen waar zij zelf de
rechten over beschikken of die compleet rechtenvrij zijn op het moment
van delen.

-

onjuistheden en onvolledigheden in geplaatste verhalen en/of berichten of
op pagina's waarnaar verwezen wordt.

-

derden die tekst en/of afbeeldingen van de website of socials onrechtmatig
gebruiken.

7.3 Ook is Rouwdagboek niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van
Rouwdagboek, waaronder het plaatsen van verhalen en/of reacties.

8. Duur en opzegging
8.1 De algemene voorwaarden voor het gebruik van Rouwdagboek gaan in op het moment
dat de bezoeker zich aanmeldt als auteur. Dit kan via het formulier op de homepage.
8.2 De accounts op Rouwdagboek zijn bereikbaar zolang de website bestaat.
Rouwdagboek mag te allen tijde beslissen om de website op te heffen. Volgt een
opheffing, dan ontvangen auteurs op tijd een bericht met de mogelijkheid om hun content
te downloaden.
8.3 Auteurs mogen ook zelf hun account opzeggen. Hiervoor kunnen ze via e-mail een
verzoek indienen. Daarna wordt het account direct verwijderd. Dit kan niet ongedaan
worden gemaakt.

9. Overige bepalingen
9.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
9.2 De versie van communicatie of informatie, zoals opgeslagen door Rouwdagboek wordt
geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.3 Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid
van de gehele voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe

bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
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