Gebruiksvoorwaarden
JURIDISCHE BERICHTEN

!De website www.clicrdv.com is een uitgave van:
!CLICRDV SASU - 100% dochteronderneming van GroupePagesJaunes
9 rue Maurice Mallet
92130 Issy-Les-Moulineaux

!Société par actions simplifiée unipersonnelle (vereenvoudigde bedrijfsvorm met een enkele
aandeelhouder)
kapitaal van EUR 401,000.00
RCS Nanterre B 492 374 442
Intracommunautair btw-nummer: FR63492374442
Telefoon: 01 83 62 04 04
E-mail: contact@clicrdv.com

!Hoofdredacteur: Antoine Puymirat
Publicitair directeur: Eric Abouaf
!Hosting wordt verzorgd door:
EQUINIX Frankrijk
114 rue Ambroise Croizat
93200 SAINT DENIS

!!
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE CLICRDV

ClicRDV biedt haar Website en diensten aan Gebruikers aan, onder voorwaarde van de
volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden door Gebruikers (hierna
"Voorwaarden"). Anders is het niet toegestaan de Website en de Diensten te gebruiken.

!!
1. DEFINITIES
!In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een hoofdletter geschreven en

hebben zij de volgende betekenis:
• "ClicRDV" of "wij" staat voor het bedrijf ClicRDV.
• "Persoonsgegevens": alle informatie die kan leiden tot identificatie, rechtstreeks of
indirect, door de combinatie van een of meer elementen, waaronder een pseudoniem,
profiel, adres, foto's, die verstrekt of verwerkt zijn in verband met het gebruik van de
Website en de Diensten.
• "Dienst(en)": dit staat voor alle diensten die online op de Website worden aangeboden.
• "Website" betekent de website ClicRDV, beschikbaar via het volgende adres: http://
www.clicrdv.com/
• "Gebruiker(s)" of "u": iedere persoon die de Website bekijkt of gebruik maakt van de
Diensten.

!!
2. DOEL
!Deze voorwaarden zijn bedoeld om de rechten en plichten van de Gebruiker in het gebruik
van de Website of Diensten definiëren. Ze treden in werking op de dag van hun plaatsing
op de Website en zijn effectief vanaf de datum van het eerste gebruik van de Website of
de Diensten door de Gebruiker, voor de duur van het gebruik ervan.

!!
!3. DUUR
!

Gebruik van de Website of Diensten geschiedt voor onbepaalde duur, ClicRDV kan dit
gebruik op elk moment beëindigen. De Gebruiker kan te allen tijde afzien van het gebruik
van de Website of de Diensten. De Voorwaarden zijn bindend voor de Gebruiker gedurende
het bestaan van de Website of de Diensten of tot er nieuwe voorwaarden komen die de
oude voorwaarden vervangen.

!!
4. TOEGANG TOT DE SITE EN DIENSTEN
!Om de Diensten te gebruiken, moet de Gebruiker volwassen zijn (of toestemming hebben

van de ouders). Er zijn geen speciale maatregelen nodig om toegang te verkrijgen tot de
Website. Om echter toegang te krijgen tot diensten die op de Website worden
aangeboden, dient u uw Persoonsgegevens achter te laten en een account aan te maken. U
krijgt toegang middels een wachtwoord en gebruikersnaam (e-mail), die beiden strikt
persoonlijk zijn. De Website en Diensten zijn beschikbaar op het internet en gratis
beschikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week en het hele jaar door, voor elke Gebruiker
die toegang heeft tot het internet. Alle kosten met betrekking tot de toegang tot de
Website of de diensten (inclusief nieuw materiaal of de toegang tot het internet), zijn
uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Deze is ook zelf verantwoordelijk
voor de goede werking van de computerapparatuur en de eigen internettoegang. ClicRDV
zal alle redelijke middelen aanwenden om de toegang tot de Website of de diensten te
garanderen, maar is niet verplicht om dit te doen.
ClicRDV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het gebruik van
alles of een deel van de Website of de diensten te onderbreken of te staken, met name om
deze bij te werken, te wijzigen, te onderhouden, of in het algemeen, vanwege een andere
technische en organisatorische oorzaak. Als gevolg daarvan kan ClicRDV op geen enkele
manier en om geen enkele reden aansprakelijk worden gesteld voor het tijdelijk of geheel
niet beschikbaar zijn van de volledige Website of Diensten of een deel hiervan, een trage
responstijd, een algemeen gebrek aan prestaties met betrekking tot een deel of het geheel
van de Website of Diensten.

!!
5. GEBRUIK VAN DE SITE EN DIENSTEN
!Gebruik van de Website of de Diensten betekent een onvoorwaardelijke acceptatie van de

Voorwaarden. Dit is bedoeld voor persoonlijk gebruik. De Gebruiker gaat ermee akkoord de
Website of Diensten niet voor commerciële doeleinden te gebruiken. Alle reclame,
promotie en sponsoring voor een betalende Gebruiker in welke vorm dan ook, is verboden
voor zover het gaat om de Website en de Diensten.
Het gebruik van de Website of Diensten valt uitsluitend onder de zeggenschap en
verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Om de privacy van de Gebruiker te respecteren
is de toegang tot de Website of de Diensten beperkt tot handmatige bediening. Het gebruik
van robots is verboden. Dit geldt in het bijzonder voor illegaal automatisch gebruik van de
Website of Diensten met als doel het verkrijgen van commerciële databases en emailadressen van potentiële klanten.

!!
6. INTELLECTUEEL EIGENDOM
!ClicRDV is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking
tot de Website en Diensten, met inbegrip van de structuur (inclusief grafische kaarten,
tabs, eigenschappen) en de inhoud (inclusief handelsmerken, afbeeldingen, logo's,
illustraties, foto's, teksten, enz.).
ClicRDV biedt de Gebruiker wereldwijd, als een individu, het niet-exclusieve en nietoverdraagbare recht om de Website en Diensten te gebruiken - met uitzondering van elk
ander gebruik - onder voorbehoud van aanvaarding van deze Voorwaarden door de
Gebruiker.
Het is voor de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van ClicRDV, de broncode van de Website of de Diensten te kopiëren,

wijzigen, verbeteren, redigeren, vertalen, decompileren, gebruiken, reverse-engineeren,
demonteren of anderszins (behalve zoals bepaald door de wet) deze proberen te vinden,
verkopen, toewijzen, in sublicentie geven of op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk
overdragen.
Elke reproductie, representatie, exploitatie van welke aard dan ook en voor welk doel dan
ook, van alles of een deel van de Website of de Diensten, met inbegrip van hun structuur
en/of inhoud, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ClicRDV, staat gelijk
aan een misdrijf.

!!
7. AANSPRAKELIJKHEID
!7.1. Van ClicRDV
!De Gebruiker erkent dat ClicRDV op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld
voor enige directe (inclusief immateriële) en/of indirecte schade met betrekking tot het
gebruik van de Website of Diensten door de Gebruiker. Gebruikers zijn hierin zelf
verantwoordelijk. ClicRDV behoudt zich het recht voor om alle nodige acties te
ondernemen om de volledige naleving van zijn verplichtingen jegens de Gebruiker te
waarborgen.

!!
7.2. Van de Gebruiker
!De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie die door ClicRDV ter

beschikking gesteld is via de Website of Diensten, en moet daarom in het bezit zijn van
alles wat nodig is om een beslissing te nemen die in het eigen belang is. ClicRDV is in geen
geval aansprakelijk voor enige beslissingen die kunnen worden genomen door de Gebruiker
op basis van de beschikbare informatie over de Website of de Diensten.

!!
8. AANBEVELINGEN MET BETREKKING TOT HET INTERNET NETWERK
!ClicRDV wil de aandacht van de Gebruiker vragen voor de kenmerken en de beperkingen
van het internet en in het bijzonder de volgende punten:
!- Elke transactie op het internet (zoals het downloaden, gebruiken, toegang krijgen tot en

overdragen van informatie) kan gepaard gaan met responstijd;
- Alle gegevens die op het internet circuleren zijn niet noodzakelijkerwijs beschermd,
bijvoorbeeld tegen mogelijk misbruik of een virus;
- Alle gegevens die op het internet circuleren kunnen in termen van gebruik worden
gereguleerd of beschermd door een eigendomsrecht;
- Internettoegang is vereist om te voldoen aan de regels die van toepassing zijn in het land
waar de informatie wordt geraadpleegd of doorgegeven;
- Voor gegevensoverdracht in Frankrijk of andere landen gelden specifieke voorschriften
waarvan het handig is deze te raadplegen.
ClicRDV adviseert de Gebruiker daarom een snelle internetverbinding aan. ClicRDV
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertragingen bij het laden of rechtstreeks
downloaden als gevolg van de internetverbinding.

!!
!!
!9. WIJZIGING VAN DE SITE, DIENSTEN EN VOORWAARDEN
!ClicRDV behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande

kennisgeving, alles of een deel van de Website of de Diensten en de Voorwaarden te
kunnen wijzigen.

Daarom erkent de Gebruiker dat er nooit een vergoeding, van welke aard dan ook, kan
worden toegekend als gevolg hiervan. We adviseren de Gebruiker regelmatig de laatste
versie van de beschikbare Voorwaarden te bekijken, die altijd op de Website vertoond
worden. Wijzigingen aan de Website of de diensten en deze Voorwaarden treden in
werking op de datum waarop ze online gepubliceerd worden op de Website en treden in
werking op de datum van het eerste gebruik door de Gebruiker. Gebruik van de Website of
de diensten impliceert de volledige aanvaarding van een herziening of wijziging van de
Website, Diensten en de Voorwaarden

!!
10. COOKIES
!De Gebruiker wordt geïnformeerd over het feit dat de Website gebruik maakt van cookies

om statistieken te verzamelen met betrekking tot het publiek van de Website en om de
kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
Cookies worden tijdens het browsen opgeslagen op de harde schijf van de computer van de
Gebruiker. Het is niet mogelijk om via een cookie de Gebruiker met naam en toenaam te
identificeren. Het registreert echter wel informatie over de manier waarop de Gebruiker
de Website gebruikt. Deze informatie kan tijdens het bezoeken van de Website worden
ingelezen door onze servers. Denk hierbij aan bezochte pagina's, of de datum en tijd van
het bezoeken van deze pagina's).
De Gebruiker heeft de mogelijkheid om het opslaan van deze cookies aan te passen via de
opties van zijn internetbrowser. Hij kan ervoor kiezen alle cookies te accepteren, te
worden geïnformeerd wanneer een cookie wordt geactiveerd of alle cookies te weigeren.
In dat geval kunnen bepaalde delen van de Website minder goed werken. Gebruikers
kunnen cookies die op de harde schijf van hun computer zijn opgeslagen ook regelmatig
verwijderen.

!!
11. TECHNISCH PROBLEEM SIGNALEREN
!Voor vragen en/of klachten over de Website of Diensten, kunt u contact met ons opnemen
per telefoon of e-mail op het volgende adres:
Klantencentrum "CRC" van ClicRDV
9 rue Maurice Mallet / 92130 Issy-Les-Moulineaux
Telefoon: 01 83 62 04 04 (kosten van een lokaal gesprek)
E-mail: contact@clicrdv.com

!!
12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
!Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Geschillen die kunnen ontstaan

in verband met de interpretatie en/of uitvoering van deze voorwaarden worden voorgelegd
aan de bevoegde rechtbanken van Parijs. De Website, Diensten en Content zijn het
exclusieve eigendom van ClicRDV © Alle rechten voorbehouden.

