GEBRUIKSREGELS QUANTIBUS
Deze gebruiksregels, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn een integraal onderdeel van
alle juridische relaties tussen de Gebruiker en Quantibus, tenzij de toepasselijkheid van
deze gebruiksregels is uitgesloten of is beperkt door de toepasselijke wetgeving,
regelgeving of schriftelijke overeenkomst.
Quantibus behoudt zich het recht voor om de gebruiksregels of afzonderlijke bepalingen
daarvan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers, te wijzigen
of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen worden door Quantibus bekend gemaakt via
de Website. Wijzigingen of aanvullingen treden niet eerder in werking dan na veertien
(14) dagen na bekendmaking op de Website. Indien de Gebruiker de wijzigingen of
aanvullingen niet aanvaardt, dan dient hij geen gebruik te maken van de Diensten.
1.

Definities

In deze gebruiksregels worden de volgende definities gebruikt:
Account betekent de via een e-mailadres/gebruikersnaam en wachtwoord
toegankelijke omgeving binnen de Diensten.
Diensten betekent de door Quantibus te verlenen diensten, waaronder begrepen
maar niet beperkt tot de Website, gerelateerde mobiele applicaties, pakketten
zoals nader op de Website beschreven, en de als onderdeel daarvan verstrekte
inhoud of gegevens, van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.
Gebruiker betekent de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de
Diensten.
Quantibus betekent Quantibus B.V., statutair gevestigd te Brielle, Nederland en
kantoorhoudende te Brielle op het adres Notaris L.P. vd Blinklaan 1b, 3232EK,
Brielle, Nederland.
Website betekent de website van Quantibus op www.quantibus.nl inclusief
opvolgende pagina’s.

2.

Toepasselijkheid

Deze gebruiksregels zijn van toepassing op het gebruik van de Diensten.
3.

Gebruik van de Diensten

3.1

Het is de Gebruiker niet toegestaan:
a.

zich als een andere natuurlijke of rechtspersoon voor te doen of zijn banden
met een natuurlijke of rechtspersoon onjuist weer te geven;

b.

een Account aan te maken voor een andere natuurlijke of rechtspersoon;

c.

meerdere Accounts aan te maken;

d.

zijn Account over te dragen een andere natuurlijke of rechtspersoon;

e.

een Account van andere gebruikers te gebruiken of proberen te gebruiken.

f.

gegevens en inhoud te verstrekken, (publiekelijk) te openbaren of privé te
communiceren, die in strijd zijn met enige wetgeving, regelgeving of deze
gebruiksregels;

g.

onvolledige, onjuiste, ongepaste, bezwaarlijke, misleidende, lasterlijke,
beledigende, schadelijke gegevens en inhoud te verstrekken, (publiekelijk)
te openbaren of privé te communiceren, waaronder begrepen maar niet
beperkt

tot

schadelijke

software

of

programmatuur

en

obscene

of

pornografische gegevens en inhoud;
h.

gegevens en inhoud te verstrekken, die een inbreuk vormen op de
intellectuele rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen;

i.

gegevens en inhoud te verstrekken, (publiekelijk) te openbaren of privé te
communiceren, die direct of indirect melding maken van of verwijzen naar
andere, met de Diensten concurrerende of vergelijkbare diensten;

j.

spam of andere ongewenste berichten te verzenden aan andere gebruikers;

k.

gegevens en inhoud van andere gebruikers te kopiëren, te bewerken, te
verstrekken, (publiekelijk) te openbaren of privé te communiceren;

l.

in onevenredige mate beslag te leggen op de ter beschikking gestelde
Diensten;

m.

de Diensten te beschadigen, te wissen, onbruikbaar of ontoegankelijk te
maken of zich de Diensten toe te eigenen;

n.

de

Diensten

te

kopiëren,

te

deassembleren,

onderwerpen aan reverse engineering;

te

decompileren

of

te

o.

een onderneming te beoordelen, zonder dat hij ervaring heeft met de
onderneming en zonder dat de beoordeling betrekking heeft op de tussen de
onderneming en Gebruiker overeengekomen en uitgevoerde diensten en
werkzaamheden;

p.

een onderneming meerdere keren te beoordelen ter zake van dezelfde
diensten en werkzaamheden;

q.

een

onderneming

te

beoordelen,

die

concurrerende,

soortgelijke

of

aanverwante diensten en werkzaamheden ontplooit als de Gebruiker.
3.2

3.3

De Gebruiker zal zoveel als mogelijk:
a.

een toelichting en uitleg geven bij zijn beoordeling van een onderneming;

b.

feiten aandragen ter onderbouwing van zijn beoordeling.

Het is aan Quantibus om te beoordelen of zich een van de in artikel 3.1 bedoelde
gevallen voordoet.

3.4

Quantibus behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht gegevens en inhoud
van de Gebruiker te weigeren, tijdelijk ontoegankelijk of onbereikbaar te maken of
te verwijderen en/of het Account van de Gebruiker tijdelijk ontoegankelijk of
onbereikbaar te maken of te verwijderen, al dan niet met kennisgeving aan de
Gebruiker en zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.

4.

Meldingen en klachten

4.1

De Gebruiker dient Quantibus ervan op de hoogte te stellen als hij een vermoeden
heeft dat een andere gebruiker met betrekking tot de Diensten handelt in strijd
met enige wetgeving, regelgeving of deze gebruiksregels. Bij zijn melding of
klacht dient de Gebruiker zoveel als mogelijk een toelichting te geven.

4.2

Meldingen en klachten worden door Quantibus vertrouwelijk behandeld. In het
geval van gegrondheid van de melding of de klacht zal Quantibus, indien en voor
zover nodig of wenselijk, naar eigen inzicht maatregelen treffen, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot de maatregelen als bedoeld in artikel 3.4.

4.3

Quantibus behoudt zich evenwel het recht voor om meldingen en klachten niet in
behandeling te nemen, al dan niet met kennisgeving aan de Gebruiker en zonder
dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.

	
  

