
1. Rechten en verplichtingen van Elim Drenthe Nieuws 

1.1 Elim Drenthe Nieuws zal zich inspannen om de website ter beschikking te stellen aan het dorp 
Elim. Elim Drenthe Nieuws garandeert niet dat de website te allen tijde, ononderbroken of volledig 
beschikbaar zal zijn.  

1.2 Elim Drenthe Nieuws behoudt zich het recht voor om: 

de website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van 
onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan; onaangekondigd onderdelen van de website aan te 
passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. 

1.3 Elim Drenthe Nieuws garandeert niet dat de website vrij is van fouten, gebreken of Malware of 
dat de website actueel, compleet of accuraat is. 

1.4 Elim Drenthe Nieuws is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere. De reacties 
van lezers op de sociaal media geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Elim 
Drenthe Nieuws is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. 

1.5 Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op Elim Drenthe Nieuws leiden naar door 
derden beheerde, externe websites. Elim Drenthe Nieuws is niet verantwoordelijk voor de inhoud en 
het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, 
producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen 
aansprakelijkheid. Ook voor aangeboden materiaal aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. 

1.6 Elim Drenthe Nieuws stelt dat columns geschreven zijn door derden en dat zij niet 
verantwoordelijk gesteld kan worden voor fouten, gebreken of onjuistheden en niet kan garanderen 
dat deze actueel, compleet of accuraat zijn. 

1.7 Elim Drenthe Nieuws stelt dat evenementen die zijn ingestuurd door derden en zij niet 
verantwoordelijk gesteld kan worden voor fouten,  gebreken of onjuistheden en niet kan garanderen 
dat deze actueel, compleet of accuraat zijn. Wij proberen te letten op inbreuk van rechten, maar de 
aanbieder blijft altijd aansprakelijk. 

 

2.0 Licentie en intellectuele eigendom 

2.1 Bezoeker mag de op Elim Drenthe Nieuws opgenomen nieuwsberichten lezen en daarvan 
kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te 
slaan. Elk ander gebruik van nieuwsberichten op Elim Drenthe Nieuws , bijvoorbeeld het overnemen, 
reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de nieuwsberichten is 
niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Regionieuws Hoogeveen. 

2.2 Door het opsturen van persberichten naar Elim Drenthe Nieuws; verleent betreffende 
onherroepelijk toestemming aan Elim Drenthe Nieuws om dit persbericht en/of beeldmateriaal 
zonder vergoeding te publiceren en aan te passen voor Elim Drenthe Nieuws; verleent betreffende 
bezoekers en Geregistreerde daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik; 

geeft betreffende toestemming aan Elim Drenthe Nieuws voor de openbaarmaking van zijn portret, 
voor zover dit voorkomt; en doet betreffende, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op het 
persbericht rustende persoonlijkheidsrechten. 



2.3 De betreffende persvoorlichter (PR) garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande 
toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde 
toestemmingen van derden heeft verkregen. De Persvoorlichter (PR) vrijwaart Elim Drenthe Nieuws 
en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van 
derden dat het gebruik of de exploitatie van de door de persvoorlichter (PR) aangeleverde 
persbericht inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins 
onrechtmatig is jegens derden. 

 

4.0 Aansprakelijkheid 

4.1 Elim Drenthe Nieuws is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van 
geregistreerde of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) de 
website, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van een 
nieuwsbericht, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van 
Elim Drenthe Nieuws 

4.2 Wanneer Geregistreerde handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze 
Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Elim Drenthe Nieuws voortvloeiende 
schade. 

4.3 Geregistreerde vrijwaart Elim Drenthe Nieuws en de overige voor haar werkzame derden tegen 
alle aanspraken van derden ter zake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het 
gebruik door Geregistreerde van de Elim Drenthe Nieuws dan wel door het niet nakomen van 
Geregistreerde van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden. 

 

5.0 Overmacht 

5.1 Elim Drenthe Nieuws is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe 
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van 
door Elim Drenthe Nieuws ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de 
stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen. 

5.2 Eenieder die gebruik wenst te maken van de mogelijkheden tot promotie, zoals de vinden op de 
pagina Adverteren, dient zijn volledige toestemming te geven voor opslag & gebruik van persoonlijke 
gegevens om een goede administratie te kunnen bijhouden. 

5.3 Wanneer een offerte wordt opgevraagd, gaat u er mee akkoord dat uw persoonlijke gegevens 
hierop zichtbaar zijn. 

6.3 Indien u akkoord gaat met plaatsing van het promotiemateriaal, bent en blijft u in alle opzichten 
volledig verantwoordelijk. 

7.3 Indien na een 3e betalingsherinnering geen gehoord wordt gegeven aan het verzoek om de 
factuur te voldoen, behoudt Elim Drenthe Nieuws het recht om gerechtelijke stappen te 
ondernemen. 

8.0 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, 
laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling 
van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel 
mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat. 



8.1 De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke 
voortvloeien uit of samenhangen met het account of deze Algemene Voorwaarden. 

8.2 Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen 
tussen Elim Drenthe Nieuws en Geregistreerde, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 

 

 

 


