
ALGEMENE VOORWAARDEN VRIENDENKIEZEN 
ARTIKEL 1. |  DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in 

de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of 

strekking van de bedingen niet anders voortvloeit. 

1. Stichting Vriendenkiezen: de gebruiker van deze algemene 

voorwaarden, gevestigd te Ankeveen, ingeschreven in het 

Handelsregister onder KvK-nummer 72078529. 

2. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf, die middels registratie op 

de website een overeenkomst met Vriendenkiezen heeft 

gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Partijen: de partijen bij de overeenkomst, te weten Stichting 

Vriendenkiezen en de gebruiker gezamenlijk. 

4. Website: de website van De Stichting Vriendenkiezen: 

www.vriendenkiezen.nl. 
5. Account/webruimte: het voor de gebruiker exclusief 

toegankelijke gedeelte van de website waarop hij content kan 

plaatsen teneinde deze onder de aandacht te brengen van 

andere gebruikers van de website en met hen in contact te 

komen. 

6. Content: alle gegevens, waaronder mede begrepen 

tekst(berichten), afbeeldingen en video’s die door de gebruiker 

op de website worden geopenbaard.  

7. Overeenkomst: de tussen de Stichting Vriendenkiezen en de 

gebruiker door registratie op de website tot stand gekomen 

overeenkomst, welke omvat het geheel van rechtsgeldig op de 

rechtsverhouding tussen de gebruiker en de Stichting 

Vriendenkiezen toepasselijk verklaarde bepaling of uiting, 

waaronder mede begrepen het bepaalde in deze algemene 

voorwaarden. 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke 

registratieprocedure en iedere tot stand gekomen 

overeenkomst. 

2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt, voordat de 

overeenkomst wordt gesloten, aan de gebruiker beschikbaar 

gesteld op zodanige wijze dat deze door hem op eenvoudige 

wijze kan worden opgeslagen op een duurzame 

gegevensdrager. 

3. Indien de Stichting Vriendenkiezen niet steeds strikte naleving 

van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat 

deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat de Stichting 

Vriendenkiezen het recht verliest om in toekomstige gevallen 

strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 

4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige 

bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen 

onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in 

onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling 

te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt 

zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 

bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. |  AANBOD, REGISTRATIE EN TOTSTANDKOMING VAN 
        DE OVEREENKOMST 

1. Registratie is uitsluitend toegestaan voor personen die de 

leeftijd van 21 jaren hebben bereikt. 

2. Voor totstandkoming van de overeenkomst is registratie door 

de gebruiker op de website vereist. Bij het sluiten van de 

overeenkomst verklaart de gebruiker in te stemmen met de 

toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden. 

3. Bij de registratie dienen correct en volledig te worden verstrekt, 

de naam, het adres, de woonplaats, geboortedatum, het e-

mailadres en telefoonnummer van de gebruiker. Het is de 

gebruiker niet toegestaan een registratie te doen op naam van 

een andere persoon. Met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 5.4 dient de gebruiker een profielfoto te plaatsen welke 

niet per se de persoon van de gebruiker hoeft af te beelden. 

4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de 

registratie van de gebruiker door de Stichting Vriendenkiezen 

per e-mail is bevestigd. Na totstandkoming van de 

overeenkomst kan de gebruiker middels zijn e-mailadres en 

zelfgekozen wachtwoord inloggen op de website om toegang te 

krijgen tot zijn account en om van de diensten van de Stichting 

Vriendenkiezen gebruik te kunnen maken. 

5. De gebruiker is te allen tijde verplicht zijn wachtwoord geheim 

te houden. Toegang tot de account van de gebruiker is strikt 

persoonlijk. Alle handelingen die op de account van de 

gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker 

toegerekend. 

6. Wijzigingen in gegevens van de gebruiker die zich na registratie 

openbaren, dienen zo spoedig mogelijk aan de Stichting 

Vriendenkiezen te worden doorgegeven door aanpassing, door 

de gebruiker, van zijn accountgegevens. 

ARTIKEL 4. |  DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

1. Behoudens de beperkingen als vermeld in deze algemene 

voorwaarden, zal de Stichting Vriendenkiezen de webruimte 

voor onbepaalde tijd ter beschikking stellen van de gebruiker.  

2. De gebruiker kan zijn registratie ongedaan maken en daarmee 

de overeenkomst beëindigen, op de daartoe door de Stichting 

Vriendenkiezen voorgeschreven wijze.  

3. De Stichting Vriendenkiezen is, zonder aansprakelijk te zijn voor 

enige schade die daaruit voor de gebruiker voortvloeit, 

gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te 

beëindigen door de registratie van de gebruiker ongedaan te 

maken, indien: 

- de gebruiker in gebreke is met de nakoming van één of 

meer verplichtingen uit deze algemene voorwaarden; 

- het in stand houden van de overeenkomst anderszins 

redelijkerwijs niet langer van de Stichting Vriendenkiezen 

kan worden gevergd. 

4. Na het eindigen van de overeenkomst, op welke gronden dan 

ook, zal de Stichting Vriendenkiezen alle persoonsgegevens en 

content afkomstig van de gebruiker binnen een redelijke 

termijn van haar systemen verwijderen. Op de Stichting 

Vriendenkiezen rust na beëindiging van de overeenkomst 

geen enkele bewaarplicht. 

ARTIKEL 5. |   INHOUD VAN DE OVEREENKOMST EN VERPLICHT- 
        INGEN VAN DE GEBRUIKER 

1. De webruimte is bedoeld voor gebruikers die voor 

vrijetijdsbesteding met elkaar in contact willen treden. De 

webruimte is nadrukkelijk niet bedoeld voor 

datingdoeleinden. Indien de gebruiker de webruimte voor 

kortere dan wel langere periode aanwendt voor doeleinden 

die niet verenigbaar zijn met die als bedoeld in de eerste zin 

van dit lid, is Vriendenkiezen gerechtigd de registratie van de 

gebruiker met onmiddellijke ingang ongedaan te maken. 

2. Door de gebruiker opgegeven persoonsgegevens en 

geüploade content zijn nimmer inzichtelijk voor niet op de 

website geregistreerde personen.  

3. Het is per gebruiker slechts toegestaan een enkel account op 

de website aan te maken. 

4. Het is de gebruiker uitsluitend toegestaan om content met 

betrekking tot zijn eigen persoon op de website te plaatsen, 

tenzij hij met voorafgaande toestemming handelt van een 

derde waarop de content tevens betrekking heeft. Stichting 

Vriendenkiezen behoudt zich het recht voor de door gebruiker 

geplaatste content te controleren en zonder opgave van 

redenen te weigeren of te verwijderen, zonder dat Stichting 

Vriendenkiezen op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de 

gebruiker als gevolg van een dergelijke weigering of 

verwijdering. 

5. De gebruiker is gehouden om geschreven content uitsluitend 

in de Nederlandse of Engelse taal op de webruimte te 

plaatsen.  

6. De gebruiker die content middels de webruimte openbaart, 

staat ervoor in dat hij daartoe gerechtigd is. De gebruiker 

vrijwaart de Stichting Vriendenkiezen van alle aanspraken van 

derden ter zake.  

7. Voor de inhoud van door de gebruiker middels de webruimte 

geüploade content draagt Vriendenkiezen geen enkele 

aansprakelijkheid. De gebruiker die die content heeft 

geüpload, vrijwaart de Stichting Vriendenkiezen ter zake van 

alle aanspraken van derden. 

8. Van de gebruiker wordt verwacht dat hij zich behoorlijk 

opstelt naar medegebruikers. Dit betekent onder meer dat in 

geval medegebruikers reageren op content van de gebruiker, 

de gebruiker gehouden is op die berichten te reageren. 

9. Stichting Vriendenkiezen is te allen tijde gerechtigd naar eigen 

inzicht de middels de website aangeboden services en 

diensten te beperken of aan te passen. 

ARTIKEL 6. |  MISBRUIK 

1. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. 

Onder misbruik wordt, niet-limitatief bedoeld, verstaan, het 

opzettelijk uploaden van incorrecte of misleidende content, 

het promoten van andere websites, het ten aanzien van de 

website of servers van Stichting Vriendenkiezen opzettelijk 

veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei 

andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van 

de Stichting Vriendenkiezen. 

2. Het is de gebruiker verboden de website te gebruiken voor 

onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn 

met de algemeen geldende normen en waarden en voor het 

plegen van strafbare feiten. Hieronder worden o.a. begrepen 

het inbreuk maken op enige intellectuele eigendomsrechten 

van Stichting Vriendenkiezen of derden, het verspreiden van 

geheime of vertrouwelijke informatie, de onbetamelijke, 

onrechtmatige of strafbare verspreiding van onder andere 

teksten en/of beeld- en geluidmateriaal, waaronder 

racistische uitingen, pornografie, crimineel dataverkeer, 

seksueel getinte uitingen en onrechtmatige inbreuken op de 

systemen waarvan de dienstverlening van Stichting 

Vriendenkiezen afhankelijk is, waaronder mede begrepen het 

verspreiden van virussen, wormen et cetera. 

3. Het is de gebruiker niet toegestaan om de website te 

gebruiken voor het promoten van diensten of producten van 

derden, al dan niet met een commercieel oogmerk. Het is de 

gebruiker eveneens verboden, op welke wijze dan ook, te 

verwijzen naar andere webpagina’s.  

4. Het is de gebruiker verboden inbreuk te maken op de 

privésfeer van medegebruikers. Voorts is het de gebruiker 

niet toegestaan persoonlijke gegevens van medegebruikers 

aan derden te verstrekken. 

5. Het is de gebruiker verboden bedreigende, intimiderende of 

andere onbetamelijke uitingen middels de website te 

verspreiden, bijvoorbeeld door middel van zijn account of het 

chatgedeelte op de website. 

ARTIKEL 7. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de Stichting 

Vriendenkiezen, is elke aansprakelijkheid van Stichting 

Vriendenkiezen voor schade geleden in enig verband met het 

gebruik van de webruimte en de exploitatie van haar diensten 

uitgesloten. In het bijzonder is de aansprakelijkheid van 

Stichting Vriendenkiezen uitgesloten zoals voorzien in het 

overige van deze algemene voorwaarden. 

2. Stichting Vriendenkiezen is nimmer aansprakelijk voor het 

nadeel dat de gebruiker lijdt in verband met het gegeven dat 

Stichting Vriendenkiezen de registratie van een medegebruiker 

c.q. content van een medegebruiker, op grond van deze 

algemene voorwaarden, ongedaan heeft gemaakt 

respectievelijk heeft verwijderd. 

3. Stichting Vriendenkiezen heeft geen controle over, en is niet 

verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid 

en juistheid van de door de gebruiker geüploade content. 

Gebruikers bepalen zelf welke gegevens op de webruimte 

worden geplaatst. Stichting Vriendenkiezen is niet gehouden 

zich er van te vergewissen of de door de gebruikers op de 

webruimte geplaatste content onrechtmatig of misleidend is. 

Stichting Vriendenkiezen aanvaardt dan ook geen enkele 

aansprakelijkheid voor de met behulp van de webruimte 

geopenbaarde content. De gebruiker vrijwaart Stichting 

Vriendenkiezen van alle aanspraken van derden die gebaseerd 

zijn op de stelling dat de door de gebruiker middels de 

webruimte geopenbaarde content onrechtmatig of misleidend 

is. 

4. Stichting Vriendenkiezen is niet aansprakelijk voor schade als 

gevolg van onbevoegd gebruik van e-mailadressen en 

wachtwoorden op de website. 

5. Stichting Vriendenkiezen spant zich in om de juiste werking en 

de bereikbaarheid van de website en de services te 

optimaliseren. Echter kan Stichting Vriendenkiezen niet 

garanderen dat de website en services onbeperkt beschikbaar 

zijn en dat alle voorzieningen op de website probleemloos 

functioneren. Alle aansprakelijkheid van Stichting 

Vriendenkiezen ter zake is uitgesloten. 

6. Stichting Vriendenkiezen is te allen tijde bevoegd de website 

buiten gebruik te stellen indien dit naar haar oordeel wenselijk 

is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de 

website of de servers van Stichting Vriendenkiezen of derden. 

Alle aansprakelijkheid van Stichting Vriendenkiezen ter zake is 

uitgesloten. 

7. Stichting Vriendenkiezen is niet aansprakelijk voor 

programmeerfouten op de website. Voorts is Stichting 

Vriendenkiezen niet aansprakelijk voor virussen of andere 

schadelijke componenten die door middel van de website of 

servers schade aanrichten aan de hard- of software van de 

gebruiker.  

8. Indien de website verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel 

van een hyperlinks, naar de websites van derden, is Stichting 

Vriendenkiezen nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze 

websites. Voorts is Stichting Vriendenkiezen nimmer betrokken 

bij eventuele overeenkomsten tussen de gebruiker en derden, 

welke overeenkomsten (in)direct, bijvoorbeeld aan de hand van 

advertenties van derden, via de website worden aangegaan. Ter 

zake draagt Stichting Vriendenkiezen nimmer enige 

aansprakelijkheid. 

9. Stichting Vriendenkiezen kan niet aansprakelijk worden gesteld 

voor misleidende of welke gedragingen van medegebruikers 

dan ook, het niet tot stand komen van contacten, noch voor de 

inhoud van door medegebruikers op de website geplaatste 

content. 

10. Stichting Vriendenkiezen spant zich naar alle redelijkheid in haar 

systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig 

gebruik door derden. Stichting Vriendenkiezen is echter nimmer 

aansprakelijk voor schending van (intellectuele 

eigendoms)rechten van de gebruiker door derden, alsmede 

voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de 

gebruiker verstrekte content. 

11. De gebruiker is jegens Stichting Vriendenkiezen aansprakelijk 

voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, 

middels de systemen van Stichting Vriendenkiezen, verspreiden 

van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg 

van andere handelingen die de deugdelijke werking van de 

website of onderdelen daarvan beïnvloeden. 

12. Indien en voor zover de gebruiker inbreuk maakt op het 

bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk 

voorschrift, vrijwaart de gebruiker de Stichting Vriendenkiezen 

van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van 

derden. 

ARTIKEL 8. |  GEHEIMHOUDING 

De gebruiker begrijpt dat hij in het kader van de overeenkomst 

de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van 

medegebruikers. De gebruiker is verplicht tot geheimhouding 

van deze vertrouwelijke gegevens. De gebruiker zal de hier 

bedoelde gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en 

niet openbaar maken en/of verveelvoudigen. Als vertrouwelijke 

gegevens worden aangemerkt alle gegevens, waaronder mede 

begrepen contactgegevens, die direct of indirect verwijzen naar 

een bepaalde medegebruiker. 

ARTIKEL 9. |  INTELLECTUELE EIGENDOM 

http://www.vriendenkiezen.nl/


ALGEMENE VOORWAARDEN VRIENDENKIEZEN 
Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van 

intellectueel eigendom op software, de domeinnaam van 

Vriendenkiezen, de website en onderdelen daarvan, waaronder 

mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, 

behoren toe aan Vriendenkiezen of haar licentiegevers. Het is 

de gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te 

wijzigen, aan derden te verstrekken of voor commerciële 

doeleinden aan te wenden.  

ARTIKEL 10. |  SLOTBEPALINGEN 

1. De stichting Vriendenkiezen is te allen tijde bevoegd de inhoud 

van deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde 

algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds tot 

stand gekomen overeenkomsten met inachtneming van een 

termijn van dertig dagen na bekendmaking daarvan. 

2. Op de overeenkomst en alle daaruit tussen partijen 

voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing. 


