Algemene Voorwaarden Nano Mineralen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van
– iedere dienst en overeenkomst die betrekking heeft op door Stichting Xcodex gevestigd
te Zandvoort en verder te noemen “Nano Mineralen”, te leveren dienstverlening(en) van
welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 1. Definities
1.1. Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zijn van Stichting Xcodex.
1.2. Nano Mineralen (handelsnaam): Stichting Xcodex te Zandvoort, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 63731088, handelend onder de naam
Nano Mineralen.
1.3. Bezoeker(s): Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Advies en/of Diensten
afneemt/vergaard van Nano Mineralen, dan wel met wie Nano Mineralen een
Overeenkomst aangaat of is aangegaan.
1.4. Schriftelijk: Alle vormen van schriftelijke communicatie, waaronder vallend
elektronische communicatievormen, met uitzondering van tekstberichten via mobiele
telefonie.
1.5. Belangenverstrengeling of belangenvermenging: duidt op een situatie waarbij iemand
meerdere belangen dient, die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat zijn
integriteit ten aanzien van het ene of het andere belang in het geding komt.
Artikel 2. Disclaimer
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet
weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden bevat.
Beslissingen die gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie –
hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als
aangetroffen op hyperlinks naar derden – zijn voor eigen rekening en risico van de
gebruiker. Nano Mineralen sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of
indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik, de
beschikbaarheid van deze website en/of informatie die via deze website is verkregen.
Nano Mineralen is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals
deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en
overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Nano Mineralen is
gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van haar website te verwijderen
indien zij de grenzen van het betamelijke overschrijden. Nano Mineralen distantieert zich
op voorhand van de inhoud deze berichten.

Artikel 3. Auteursrecht
De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van
deze internetsite, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig
(stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij Nano
Mineralen of haar licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van deze internetsite slechts
voor persoonlijk (huiselijk) gebruik en niet voor breder (al dan niet commercieel) gebruik
aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor
voorafgaande schriftelijke toestemming van Nano Mineralen is verkregen. Deze website is
alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Linken en verwijzen
naar pagina's van deze internetsite op internet is in beginsel toegestaan, echter deze links
dienen Bezoeker(s) rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Nano Mineralen
content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via
een link naar een omroeppagina of embedded omroepplayer. Overneming, inframing,
herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan
technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te
maken. Gebruik van het logo van Nano Mineralen ten behoeve van linken of verwijzen is
zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
Artikel 4. Bijdragen Bezoeker(s)
Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten,
afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door
gebruikers van de site aan Nano Mineralen naar aanleiding van een oproep, een verzoek of
anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker garandeert
door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder
begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart Nano Mineralen voor
mogelijke aanspraken van derden terzake. De gebruiker verleent Nano Mineralen door
zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken, te bewerken en
te verveelvoudigen. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle
mogelijke vormen van uitzending, daaronder begrepen satelliet-zenders, en/of
omroepnetwerken, en/of telecommunicatienetwerken en/of enige andere thans bekende
of in de toekomst te ontwikkelen technische distributiefaciliteit, daaronder begrepen,
maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de internetsite en het opslaan van
de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.
Artikel 5. Aansprakelijkheid
De Bezoeker(s) geeft bij het eerste gebruik van de website aan bekend te zijn met de
Algemene Voorwaarden van Nano Mineralen en verklaart tevens de informatie verkregen
via de website: www.nanomineralen.nl, enkel en alleen voor persoonlijke doeleinden te
gebruiken. Ook wanneer de Bezoeker(s) zich genoodzaakt voelt om een klacht in te dienen
of gerechtelijke stappen te ondernemen is Bezoeker(s) verplicht zich eerst aan de
klachtenprocedure van Nano Mineralen te houden, welke u kunt indienen via onze
contactpagina op onze website of door een e-mail te sturen naar e-mail adres:
contact@nanomineralen.nl. Gerechtelijke en of civielrechtelijke stappen op basis van

informatie verkregen via de website van Nano Mineralen zonder eerst de
klachtenprocedure te hebben doorlopen, wordt in overeenstemming met de Bezoeker(s)
en Nano Mineralen door middel van deze Algemene Voorwaarden daardoor als niet
rechtsgeldig verklaart waardoor iedere aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk van de
hand wordt gewezen en tevens wordt beschouwd als Belangenverstrengeling of
belangenvermenging. Dit omdat wij onze website op basis van de verzamelde informatie
(verkregen door verschillende bronnen), proberen met zorg samen te stellen. Het
voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden
bevat. Nano Mineralen kan de meest kritische terugkoppeling van onze Bezoeker(s) ten
zeerste waarden en zal deze ten alle tijden in samenspraak met de Bezoeker(s) in acht
nemen indien Bezoeker(s) zich houdt aan de Algemene Voorwaarden van Nano Mineralen.
Artikel 6. Voorwaarden voor het plaatsen van reacties
Onderstaande voorwaarden gelden voor reacties op (help)fora, in en op de internetsite, in
e-mails en op sociale netwerken die gelinkt zijn aan Nano Mineralen.
Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische, vulgaire of anderszins
ongepaste bijdragen, naar interpretatie van de redactie, als reactie te plaatsen.
Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele reacties te
plaatsen.
Het is niet toegestaan om in reacties persoonlijke informatie van anderen (zoals emailadressen, privé-adressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.
Het is niet toegestaan reacties te plaatsen waarop auteursrechten rusten en/of waarvoor
geen toestemming is gegeven om ze openbaar te maken. De gebruiker garandeert in eigen
bijdragen over alle (intellectuele eigendoms-) rechten te beschikken, waaronder auteursen merkenrechten, en vrijwaart Nano Mineralen voor mogelijke aanspraken van derden.
Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet
toegestaan.
Berichten die, naar interpretatie van de redactie, ongepast zijn, kunnen zonder
waarschuwing aangepast of verwijderd worden en de gebruiker kan de mogelijkheid om
reacties te plaatsen worden ontzegd.
De gebruiker geeft door een reactie te plaatsen aan Nano Mineralen onbeperkt
toestemming de bijdrage te publiceren op de internetsite en op te slaan in (elektronische)
databanken en andere bestanden.
Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers op
de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers
geplaatst en zijn niet die van de redactie of Nano Mineralen. Nano Mineralen aanvaardt
dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de bijdragen van gebruikers.

Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van de reacties, dienen via
persoonlijke correspondentie aan de redactie te worden doorgegeven en niet op het forum
zelf te worden geplaatst.
Over deze voorwaarden kan niet met Nano Mineralen worden gecorrespondeerd.
Bovendien behoudt Nano Mineralen zich het recht voor te allen tijde deze voorwaarden te
kunnen wijzigen.
Artikel 7. Toegang professionele omgeving Nano Mineralen
1. Om toegang te verkrijgen tot de beveiligde omgeving van de website,
dient u hiervoor een account te registreren.
a. U kunt uw verzoek tot registratie indienen met het hiervoor bedoelde
“registratieformulier”, welke u kunt vinden in het navigatiemenu van de
website onder “Login”, en vervolgens te drukken op “Registreren”.
U dient het registratieformulier compleet en correct ingevuld in te dienen en
tevens akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy.
b. U kunt deze Algemene Voorwaarden en Privacy Policy inzien,
door naar het volgende webadres te navigeren.
Algemene Voorwaarden:
www.nanomineralen.nl/terms-conditions
Privacy Policy:
www.nanomineralen.nl/privacy-policy
2. Om uw aanvraag rechtsgeldig te maken, bent u verplicht om de juiste persoonlijke of
zakelijke gegevens door te geven.
Wij zullen uw gegevens bij het indienen van uw registratie controleren,
waarop u binnen 5 werkdagen per e-mail een terugkoppeling kunt verwachten.
3. Het indienen van “onjuiste” persoonlijke of zakelijke gegevens is in strijd met
de Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en De (Nederlandse) Wet bescherming
persoonsgegevens.
Onder "onjuiste" persoonlijke of zakelijke gegevens wordt het volgende verstaan:
Alle gegevens die opzettelijk onjuist zijn ingediend en/of waarbij de gegevens van een
ander persoon, natuurlijk persoon en rechtspersoon zijn gebruikt.

