
 

 

 

Algemene voorwaarden 

CB Images | www.cbimages.eu 

WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Neem deze gebruiksovereenkomst zorgvuldig door voordat u deze website (de “site”) betreedt of 

gebruikt. 

AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

Door deze site op welke wijze dan ook te betreden of gebruiken, gaat u akkoord met en bent u 

gebonden aan de voorwaarden en condities zoals in dit document uiteengezet en in wijzigingen 

hierop die CBImages.eu van tijd tot tijd kan doorvoeren (gezamenlijk, de “gebruiksvoorwaarden”). 

Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities zoals in deze Algemene voorwaarden 

uiteengezet, betreed of gebruik deze site dan niet. CBImages.eu kan deze gebruiksvoorwaarden en 

andere richtlijnen en regelgeving op de site van tijd tot tijd veranderen. Uw doorlopend betreden of 

gebruik van de site vertegenwoordigt uw aanvaarding van zulke veranderingen. Uw betreding en 

gebruik van de site is onderhevig aan de huidige versie van de gebruiksvoorwaarden, regels en 

richtlijnen zoals op de site vermeld op het moment van gebruik. Controleer de “Algemene 

voorwaarden” link op de home page van CBImages.eu regelmatig om de dan geldende voorwaarden 

door te nemen. Als u breekt met de gebruiksvoorwaarden, zal uw licentie om de site te betreden of 

te gebruiken automatisch vervallen. 

INTELLECTUEEL BEZIT; GELIMITEERDE GEBRUIKERSLICENTIE 

1. Alle afbeeldingen en andere inhoud op deze site (gezamenlijk de “Inhoud”), zowel als de selectie 

en vormgeving van de inhoud, zijn beschermd onder auteursrecht, handelsmerk, patent, 

beroepsgeheim en andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen (gezamenlijk, “Intellectueel 

Eigendomsrecht”). Ongeautoriseerd gebruik van inhoud kan zulke wetten en de 

gebruiksvoorwaarden overtreden. Behalve zoals nadrukkelijk hierin vermeld of in de Licentie 

informatie / Licentieovereenkomst, geeft CBImages.eu geen toestemming om inhoud te gebruiken. U 

gaat ermee akkoord de inhoud of de site zelf niet te kopieëren, publiceren, omlijsten, linken aan, 

downloaden, verspreiden, modificeren, aanpassen, derivaat werk daarop te baseren, te verhuren, 

leasen, uit te lenen, verkopen, toe te wijzen, distribueren, vertonen, optreden, licenciëren, 

sublicenciëren of na te bouwen. Bovendien gaat u ermee akkoord geen methodes, programma’s of 

robots te gebruiken die de data van de site of inhoud verzamelt of extraheert.  

CLAIMS met betrekking tot OVERTREDINGEN / NOTIFICATIES 

2. Als u denkt dat een Afbeelding of ander materiaal dat beschikbaar is gesteld door CBImages.eu de 

auteursrechten die in uw bezit zijn of onder uw controle staan overtreedt, kunt u CBImages.eu 

hiervan op de hoogte stellen. 



LIMITATIES 

3. Gaat ermee akkoord dat u niet 

a. zich met praktijken zult bezighouden die de wet overtreden of inbreuk maakt op  de rechten van 

CBImages.eu of een derde partij. 

b. wetten die van toepassing zijn of reguleringen gerelateerd aan de toegang van of het gebruik van 

de site zult overtreden, of deel zult nemen aan enige activiteit die door de gebruikstermen 

uitgesloten wordt.c. de rechten van CBImages.eu of een derde partij overtreden (inclusief de privacy- 

publiciteitsrechten) of een ander misbruiken, bestoken, belasteren, aanvallen, stalken of bedreigen.  

GEBRUIK VAN INHOUD 

4. Bepaalde inhoud wordt alleen toegankelijk gemaakt aan gebruikers die CBImages.eu betalen voor 

zulke inhoud en/of een abonnementsovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst aangaan voor 

die specifieke inhoud. Tenzij u een abonnementsovereenkomst aangaat  met CBImages.eu mag u 

geen inhoud downloaden, distribueren, afbeelden en/of kopieëren. 

a. U mag geen watermerken of auteursrechtvermeldingen in de inhoud verwijderen. 

b. CBImages.eu behoudt zich het recht deze licentie te allen tijde in te trekken om welke reden dan 

ook. 

BEPERKING EN BEËINDIGING VAN GEBRUIK 

5. CBImages.eu mag uw toegang tot een gedeelte van of de gehele site en inhoud naar eigen inzicht 

op elk moment blokkeren, beperken, ongeschikt maken, uitstellen of beëindigen, zonder 

voorafgegeven waarschuwing of verplichting aan u. 

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN 

6. IN HET GEVAL DAT CBIMAGES.EU LINKS VAN HAAR WEBSITE NAAR EEN WEBSITE VAN DERDEN 

VERSCHAFT OF EEN DERDE TOESTAAT EEN LINK VAN ZIJN/HAAR WEBSITE NAAR DIE VAN DE 

CBIMAGES.EU WEBSITE TE PLAATSEN, DIENT U ZICH ERVAN BEWUST TE ZIJN DAT CBIMAGES.EU 

GEEN GARANTIE VERLEENT, DANWEL UITDRUKKELIJK VERMELD OF GEÏMPLICEERD, EN VERDER GEEN 

VERANTWOORDING AANNEEMT MET BETREKKING TOT INHOUD OF PRAKTIJKEN VAN ZULKE DERDEN 

OF HUN WEBSITES. ZULKE WEBSITES STAAN NIET ONDER CONTROLE VAN CBIMAGES.EU, EN 

CBIMAGES.EU VERSCHAFT DEZE LINKS EN/OF STAAT DEZE TOE UITSLUITEND ALS EEN GEMAK VOOR 

U. DE OPNAME VAN EEN LINK HOUDT GEEN AANSLUITING, BEVESTIGING OF AANNAME DOOR 

CBIMAGES.EU IN. 

 

 

 



GARANTIE EN DISCLAIMERS 

7. DE SITE, SERVICES EN MATERIALEN ZIJN DOOR CBIMAGES.EU ONDER DEZE 

GEBRUIKSVOORWAARDEN “AS IS” AANGELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE, DANWEL 

NADRUKKELIJK, GEÏMPLICEERD, STATUTAIR   OF OP ANDERE WIJZE VERMELD, INCLUSIEF, MAAR NIET 

GELIMITEERD TOT, DE GEÏMPLICEERDE   GARANTIES MET BETREKKING TOT TITEL, NON- DELICT, 

GESCHIKTHEID VOOR DE VERKOOPSMARKT OF EEN SPECIFIEK DOEL. ZONDER HET VOORAFGAANDE 

TE LIMITEREN, GEEFT CBIMAGES.EU GEEN GARANTIE DAT: (i) DE SITE AAN UW VEREISTEN VOLDOET; 

(ii) TOEGANG TOT DE SITE ZONDER INTERRUPTIES IS; (iii) DE KWALITEIT VAN DE SITE AAN UW 

VERWACHTINGEN VOLDOET; EN DAT (iv) FOUTEN O F DEFEKTEN IN DE SITE, SERVICES OF 

MATERIALEN GECORRIGEERD WORDEN.   

PERSOONLIJKE INFORMATIE EN PRIVACY 

8. CBImages.eu zal uw data, zoals uw naam en adres, gebruiken en beschermen. 

SCHADELOOSSTELLING 

9. U gaat ermee akkoord om CBImages.eu, haar ondersteuners, geaffillieerden, licentieverstrekkers, 

medewerkers, informatieverstrekkers van een derde partij, leveranciers en onafhankelijke 

freelancers te verdedigen en schadeloos te stellen tegen claims, schade, kosten, aansprakelijkheid en 

uitgaven (inclusief, maar niet gelimiteerd tot kosten van een advocaat) die voortkomen uit of 

gerelateerd zijn aan uw handelswijze, uw gebruik van de CBImages.eu website(s) of het niet in staat 

zijn daartoe, uw (vermeende) contractbreuk van de websitegebruiksvoorwaarden of van enige 

representatie of garantie hierin opgenomen, uw ongeautoriseerd gebruik van de CBImages.eu 

afbeeldingen, of uw overtreding van andere rechten. 

BESTURENDE WET EN JURISDICTIE 

10. Deze gebruiksvoorwaarden worden beschermd door, en zal geïnterpreteerd worden conform de 

Nederlandse wet- en regelgeving. Alle vorderingen, controversies en disputen die geschieden door of 

gerelateerd zijn aan deze overeenkomst, komen uitsluitend voor het gerecht in Nederland en 

nergens anders. U gaat ermee akkoord dat het proces met betrekking tot vorderingen, controversies 

en disputen die geschieden door, of gerelateerd zijn aan deze gebruiksvoorwaarden beïnvloed 

zouden kunnen worden door een kopie hiervan via geregistreerde of gecertificeerde post (of 

gelijksoortige postvorm), of francovrij aan de andere partij te zenden, echter, niets hierin zal het 

recht om het proces te beïnvloeden teweegbrengen op een andere dan door de wet toegestane 

manier. Deze overeenkomst zal niet tegen of ten gunste van de ene of de andere partij 

geïnterpreteerd worden, maar in overeenkomst met de deugdzame betekenis van de taal daarv an. 

De ongeldigheid van of het niet in staat zijn enig deel van deze overeenkomst na te leven zal de 

geldigheid of uitvoering van de balans daarvan niet beïnvloeden. 
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