GEBRUIKSVOORWAARDEN HAIR LEVEL
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Visavi B.V. in Amersfoort,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 51046989 (“Visavi”) en elke gebruiker van
de applicatie Hair Level. Wanneer de applicatie Hair Level wordt gebruikt of geopend verklaart de
gebruiker ervan akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden bijgewerkt of
gewijzigd.
Terminologie
Met “wij” en “ons” wordt in deze Gebruiksvoorwaarden Visavi bedoeld. Met “je”, “jij” of “jouw” wordt
elke individuele gebruiker van Hair Level bedoeld. Met “Hair Level” wordt elke versie of update van de
applicatie Hair Level bedoeld
Privacy
Wij vinden jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen ons dan ook houden aan alle toepasselijke wet- en
regelgeving op het gebied van privacy. Wij zullen jouw privacy- en toepassingsinstellingen in Hair
Level respecteren en naleven.
Inhoud en informatie
Jij bent eigenaar van alle inhoud en informatie die jij op Hair Level plaatst. Verder gelden de volgende
bepalingen:
Voor inhoud waarvoor intellectuele-eigendomsrechten gelden, zoals foto's en video's (IEinhoud), geef jij ons specifiek de volgende toestemming met inachtneming van
jouw privacy- en toepassingsinstellingen: jij verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare,
sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het gebruik van IE-inhoud die jij op of
in verband met Hair Level plaatst (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer jij jouw IEinhoud of jouw account verwijdert, tenzij jij jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de
inhoud niet hebben verwijderd. Wanneer jij IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een
manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Jij begrijpt dat
verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups
(maar niet beschikbaar is voor anderen).
Wij of derden zijn eigenaar van alle inhoud/gegevens/data/content van Hair Level die niet aan jou
toekomt. Jij zult onze eigendomsrechten en de eigendomsrechten en gebruiksrechten van derden met
betrekking tot Hair Level volledig respecteren en daarop geen enkele inbreuk maken.
Veiligheid
Wij doen ons best om Hair Level veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. Wij hebben jouw
hulp nodig om Hair Level veilig te houden. Daarom moet jij je houden aan de volgende regels:
Jij plaatst geen commerciële berichten (zoals spam) op Hair Level. Jij uploadt geen virussen of
andere schadelijke code. Jij vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en jij meldt je
niet aan bij een account van iemand anders. Jij zult geen gebruikers pesten, intimideren of
lastig vallen. Jij zult geen inhoud plaatsen die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is of
aanzet tot geweld of naaktbeelden of geweld bevat. Jij gebruikt Hair Level niet voor onwettige,
misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten. Jij doet niets waardoor de correcte
werking of weergave van Hair Level verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden. Jij
faciliteert of stimuleert geen schending van deze Gebruikersvoorwaarden.
Registratie en accountbeveiliging
Hair Level-gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens en wij hebben jouw hulp nodig om
dit zo te houden. Hier volgen enkele regels waaraan jij je moet houden met betrekking tot registratie
en beveiliging van jouw account:
Jij verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op Hair Level en maakt zonder toestemming
geen account voor iemand anders. Jij maakt niet meer dan één persoonlijke account. Als wij
jouw account deactiveren, maak jij geen andere account zonder onze toestemming. Jij houdt je
contactgegevens correct en actueel. Jij deelt jouw wachtwoord niet met anderen, jij verleent
niemand toegang tot jouw account en jij doet niets wat de beveiliging van jouw account kan
schaden.

Bescherming van rechten van anderen
Wij respecteren de rechten van anderen en verwachten dat jij dit ook doet. Hier volgen enkele regels
waaraan jij je moet houden ten opzichte van anderen:
Jij plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op Hair Level waarmee de rechten van
iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze
wordt overtreden. Wij kunnen inhoud en informatie die jij op Hair Level plaatst verwijderen
indien wij vinden dat hiermee deze Gebruiksvoorwaarden worden geschonden. Als wij jouw
inhoud hebben verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en jij denkt
dat dit onterecht is, kun jij bezwaar maken. Als jij herhaaldelijk inbreuk maakt op de
intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zullen wij jouw account indien terecht,
deactiveren.
Licentie Hair Level
Zolang jij deze Gebruiksvoorwaarden naleeft, verlenen wij jou een beperkt, herroepbaar, nietexclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbare recht om Hair Level te gebruiken op de wijze
waarop het gebruik van Hair Level is bedoeld en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden
en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Deze licentie omvat geen wederverkoop van Hair Level of
de inhoud ervan.
Wij verlenen jou geen andere rechten, impliciet of anderszins. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan
jou zijn verleend in deze Gebruiksvoorwaarden zijn voorbehouden aan Visavi of haar licentiehouders
of andere rechthebbenden.
Kosten mobiele services
Houd er rekening mee dat de normale tarieven van jouw telecomaanbieder (zoals voor sms en
datakosten) gewoon van toepassing zijn.
Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden
Wij stellen je op de hoogte voordat wij wijzigingen doorvoeren in deze Gebruiksvoorwaarden en
bieden je de mogelijkheid om deze aangepaste Gebruiksvoorwaarden te lezen en erop te reageren
voordat jij verder gebruikmaakt van Hair Level. Wanneer jij na melding van deze wijzigingen in onze
Gebruiksvoorwaarden Hair Level blijft gebruiken, verklaar jij akkoord te gaan met de gewijzigde
Gebruiksvoorwaarden.
Beëindiging gebruik licentie Hair Level
Als jij de letter of geest van deze Gebruiksvoorwaarden schendt of op andere wijze een risico of
mogelijke juridisch risico voor Hair Level creëert, kunnen we jouw toegang tot Hair Level op elk
moment geheel of gedeeltelijk stopzetten. Wij zullen je hierover via e-mail informeren of wanneer jij de
volgende keer probeert jouw account te openen. Jij kunt jouw account op elk moment verwijderen of
deactiveren. Wij kunnen (het gebruik van) Hair Level na voorafgaande aankondiging beëindigen
indien van ons in commercieel opzicht of anderszins het exploiteren van Hair Level niet langer kan
worden gevergd.
Vrijwaring van Visavi, uitsluiting aansprakelijkheid Visavi
Jij zult Visavi vrijwaren tegen alle aanspraken van derden wegens jouw handelen op Hair Level. Visavi
is in geen enkel geval ten opzichte van jou aansprakelijk voor welke schade van welke aard (directe,
indirecte schade, gederfde winst of gevolgschade) of omvang ook wegens het al dan niet ongestoord,
foutvrij, storingsvrij of virusvrij functioneren van Hair Level, voor de inhoud van Hair Level of voor het
online of offline gedrag van gebruikers van Hair Level.
Diversen
Indien een deel van deze Verklaring niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft het resterende deel volledig
van kracht en geldig. Als wij iets uit deze Verklaring niet afdwingen, kan dit niet worden beschouwd als
toestemming. Wij behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan jou zijn verleend.
Toepasselijke recht, bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen Visavi en elke gebruiker van Hair Level is alleen Nederlands recht van
toepassing. Alle mogelijke geschillen tussen Visavi en elke gebruiker van Hair Level die samenhangen
of voortvloeien uit het gebruik van Hair Level zullen uitsluitend worden berecht door de rechtbank
Midden-Nederland.

