‘t Witte Zand - Voorwaarden voor het gebruik van de website
Deze Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op het gebruik van deze Website; op het afnemen
van de diensten, het verblijf en promotionele activiteiten en diensten zijn andere voorwaarden van
toepassing.
Inleiding
Deze website is het eigendom v.o.f. Recreatiebedrijf 't Witte Zand, statutair gevestigd
Middendorpsstraat 16, 7855 PR Meppen, Nederland. In deze Websitevoorwaarden (de
“Voorwaarden”) is elke verwijzing naar “t Witte Zand” een verwijzing naar v.o.f. Recreatiebedrijf 't
Witte Zand en verwijst “Gebruiker” naar de gebruiker van deze Website. U wordt verzocht deze
Voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens van de Website gebruik te maken. Door deze
Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.
KvK-nummer 70755612
Btw-nummer 8584.46.716.B.01
Gebruik van de website
Gebruiker verklaart en garandeert dat hij/zij ten minste achttien jaar oud is en juridisch in staat en
bevoegd is om deze overeenkomst (“de Overeenkomst”) met ‘t Witte Zand aan te gaan en om deze
Website te gebruiken overeenkomstig de bepalingen in deze Voorwaarden. Gebruiker aanvaardt dat
hij/zij financieel verantwoordelijk is voor elk gebruik van deze Website.
Gebruiker verklaart geen enkele activiteit te zullen ondernemen die de infrastructuur of de
functionaliteit van de Website op onaanvaardbare wijze of in onredelijke mate zal of kan verstoren of
belasten door onder meer, maar niet beperkt tot, het beschikbaar stellen van bestanden met
corrupte gegevens of virussen.
Reserveringen
De reserveringsonderdelen van deze Website worden uitsluitend aangeboden om Gebruiker in staat
te stellen te controleren of bepaalde goederen en diensten beschikbaar zijn en om legitieme
reserveringen te maken of andere transacties uit te voeren, en niet voor enig ander doeleinde. Het is
Gebruiker niet toegestaan, zonder enige beperking, om speculatieve, valse of frauduleuze
reserveringen te maken.
Gebruiker verklaart de reserveringsfaciliteiten op deze Website uitsluitend te zullen gebruiken voor
het maken van legitieme reserveringen of om aankopen te doen voor zichzelf of voor anderen voor
wie Gebruiker rechtsgeldig gemachtigd is dit te doen. Gebruiker verklaart zich te zullen houden aan
de toepasselijke Voorwaarden. Alle uit het gebruik van deze Website voortvloeiende kosten,
vergoedingen, heffingen, belastingen en aanslagen zijn volledig voor rekening van Gebruiker, met
uitzondering van belastingen op inkomsten die toekomen aan ‘t Witte Zand.
Intellectuele eigendomsrechten

Het is Gebruiker niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘t Witte Zand
enige content van deze Website voor direct of indirect commercieel gebruik te vermenigvuldigen,
gebruiken, blokkeren, overschrijven, kopiëren, verspreiden, uitlezen, ophalen of monitoren door het
gebruiken van enig proces, systeem, apparaat (screen scraping), robot, software, spider,
zoekmachine of andere handmatige of automatische mechanismen.
Juistheid van gegevens
Op de website van de ‘t Witte Zand wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van
gegevens. Wij hechten veel waarde aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. Wij
kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden,
onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke typfouten binden ‘t
Witte Zand niet. Prijswijzigingen zijn voorbehouden; de op de bevestiging/factuur vermelde prijs is
bindend.
Content
‘t Witte Zand draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op de website die is opgesteld op
basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische
trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van points of interest in de buurt van ‘t Witte Zand.
Vrijwaring
Gebruiker verklaart, als voorwaarde voor het gebruik van deze Website, dat hij/zij ‘t Witte Zand en
haar leveranciers zal vrijwaren voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten (inclusief juridische
kosten) en schadevergoedingen die voortvloeien uit vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik
door Gebruiker van deze Website.

