Algemene voorwaarden en huisregels
Swingers Nederland
(versie 1.3 jan 2011)

Toegang tot en het gebruik van SWINGERS NEDERLAND is gebaseerd op deze voorwaarden. Gebruik van deze site en een
lidmaatschap van SWINGERS NEDERLAND houdt in dat U volledig akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
Voor U SWINGERS NEDERLAND kunt gebruiken dient U zich akkoord te verklaren met en tevens dat U zich zult houden aan
de regels in deze voorwaarden. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Wij behouden ons het recht
voor om deze voorwaarden op elk moment te veranderen door deze aan te passen, uit te breiden danwel regels te
verwijderen. Indien U Swingers Nederland hierna blijft gebruiken, dan verklaart U zich akkoord met de veranderingen.

Huisregels:
De intentie van Swingers Nederland is het vormen van een community voor en door Swingers. Op deze community kun je je
eigen profiel plaatsen, reageren op de profielen van anderen, chatten, daten, met elkaar van gedachten wisselen op diverse
forums, je eigen (particuliere) advertentie plaatsen m.b.t swingen en reageren op advertenties van medeleden en op de
hoogte blijven van diverse activiteiten die, direct of zijdelings, te maken hebben met het ‘swingerswereldje’ middels de
agenda.
Deze community is in eerste instantie bedoeld voor paren maar, omdat er binnen het swingen ook vraag naar is, ook voor
single-vrouwen en, incidenteel (onder strikte voorwaarden), voor single-mannen.
Om de site zo ‘zuiver’ mogelijk te houden gelden er voor Swingers Nederland een aantal regels. Sommige hiervan zullen op
termijn wat milder worden gehandhaafd anderen zullen juist worden aangescherpt maar vooralsnog zijn de regels als volgt:
1. Om aan de site deel te nemen dient men lid te zijn van de site.
2. Om lid te kunnen zijn dient een profiel te worden aangemaakt; In dit profiel dient tenminste 1 foto te worden geplaatst.
Wordt door ons geconstateerd dat je moedwillig incorrecte gegevens opheeft gegeven dan zul je worden geblokkeerd voor
de site.
Het is niet toegestaan:
1.

Foto’s van een ander op je profiel te plaatsen en/of in te loggen onder
het profiel van iemand anders dan jijzelf.
2. Valse, misleidende, beledigende of aanstootgevende profielen aan te maken.
3. Discriminerende, aanstootgevende, kwetsende en of beledigende namen te gebruiken.
4. Foto’s van kinderen, seks met dieren, P&P, extreme bondage, perverse
of van andere aanstootgevende seks te plaatsen.
5. Geheel of gedeeltelijk (niet particuliere) commerciële sites en/of oproepen
in je profiel te plaatsen.
6. Commerciële telefoonnummers op de chat c.q. in het profiel te plaatsen.
7. Chatters d.m.v. schelden, stalken, flooden, etc. last te veroorzaken.
8. Personen te dwingen of te lokken naar clubs of andere commerciële instellingen via je profiel of de chat (wilt u
anderen wijzen op uw favoriete club of feest doe dit dan via het forum en/of plaats de datum hiervan op de
agenda.
9. Door middel van knippen en plakken steeds hetzelfde bericht te verzenden (spammen).
10. Drugs te promoten, aan te bieden, of te vragen.

Algemeen:
1.

Wij behouden ons het recht om de logfiles van alle chats PM's (private messages) en emails door te spelen aan de
politie en/of justitie, dit echter alleen op basis op gerechtelijk verzoek OF indien wij constateren dat uw

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

handelswijze in strijd is met de Nederlandse wetgeving en belangen van onze site, diensten medewerkers of
organisatie schaad.
Illegale praktijken zoals kinderporno e.d. melden wij bij de politie incl. gegevens van deze persoon (IP etc).
Wees niet te opdringerig, een normale chat is hier ook toegestaan.
De minimumleeftijd van Swingers Nederland is 18 jaar.
Je dient te allen tijden, de aanwijzingen van de operators/admin op te volgen.
De operator/admin heeft het recht u te controleren.
Daar er meerdere profielen op onze site staan is het niet altijd direct mogelijk deze te controleren. Mocht er
desondanks toch een profiel geplaatst zijn dat volgens u niet geschikt of aanstootgevend is of mocht de eigenaar
van dit profiel reden tot klachten geven, meldt u dit dan bij de servicedesk.
Een vergoeding vragen of aanbieden voor welke vorm van seks dan ook wordt door SN strikt verboden. SN stelt
zich in geen enkele vorm op als tussenpersoon en hierop staat verwijdering van het profiel.
Wij zijn niet aansprakelijk in welke vorm dan ook en chatten en daten is geheel op eigen risico.
Het breken van één of meerdere regels kan (gedeeltelijke) verwijdering tot gevolg hebben. Blijft u regels breken
dan kan dit een definitieve blokkering op onze site betekenen.

VOORWAARDEN:

Artikel 1:
Alle informatie op Swingers Nederland met betrekking tot de Profielen is afkomstig van de leden. Deze leden zijn zelf
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Swingers Nederland draagt voor de inhoud van de
Profielen geen enkele verantwoordelijkheid.
Swingers Nederland is gerechtigd om de site (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken als dit noodzakelijk is voor
het onderhoud en/of aanpassingen, zonder dat hierdoor enig recht van leden ontstaat op schadevergoeding jegens
Swingers Nederland. Voor onderhoud en geplande taken hanteren wij het beleid dat deze vooraf worden aangekondigd.
Elk lid garandeert dat alle gegevens, zoals, naam, adresgegevens. emailadresgegevens en bankrekeningnummer, die voor
de uitvoering van de Overeenkomst aan Swingers Nederland dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn en
dat hij Swingers Nederland.nl alleen voor zichzelf zal gebruiken.
Daarnaast garandeert het lid dat hij meerderjarig is en wettelijk bevoegd om op enige wijze gebruik te maken van Swingers
Nederland.nl.
Swingers Nederland behoudt zich het recht voor de teksten van uw Profiel alsmede de op de site geplaatste berichten in te
korten of te wijzigen.
Swingers Nederland behoudt zicht tevens het recht voor Profielen en/of berichten te weigeren of te verwijderen van de site
zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van het lid op schadevergoeding.
Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden als het profiel/bericht onjuist danwel onvolledig is, inbreuk maakt op de
eigendomsrechten
van derden, in strijd is met onze algemene voorwaarden, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving.

Artikel 2: Tarieven
Alle door Swingers Nederland vermelde prijzen en tarieven zijn in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) tenzij
aangegeven.
Swingers Nederland is ten alle tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is
overeengekomen dat de prijzen voor een bepaalde periode gelden, gaan de prijswijzigingen voor de kwartaal, half jaar en
jaarlijkse periodes (en eventueel andere tarieven) 1 maand na de bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen op de site
bekend worden gemaakt. Indien het lid niet akkoord gaat met de prijs/tarief wijzigingen, heeft hij gedurende twee weken
voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te
zeggen.
Bij nieuwe abonnees geldt recht op ontbinding van een nieuw afgesloten abonnement binnen 14 dagen. De betaalde
abonneegelden worden dan terug gestort op de bankrekening van de abonnee minus 10.- aan administratie en handeling
kosten.

Artikel 3-a: Copyright en Intellectueel Eigendom
1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten,
afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal,
formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Skip B.V. Indien de auteurs-,
handelsrechten of andere rechten op de site worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen
richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Skip B.V. staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.
2. Het is u niet toegestaan de site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan
door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer.

Artikel 4: Garantie
Swingers Nederland garandeert niet:
• dat de profielen juist, accuraat en volledig zijn.
• dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten
• dat derden geen misbruik (zullen) maken van haar systemen.

Artikel 5: Verwijzingen
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner
of button) naar de websites van derden. Swingers Nederland heeft geen zeggenschap over deze websites. Swingers
Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 6: Uitsluiting
Swingers Nederland behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze
handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Swingers Nederland om nadere
rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 7: Beveiliging
Swingers Nederland spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm
van onrechtmatig gebruik. Swingers Nederland legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten
uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 8: Diversen
Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Swingers Nederland zal dan een
nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de
nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter.
Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Swingers Nederland aangepast worden. Swingers Nederland
adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 9: Privacy
1. Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet
beperkt tot en voor zover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en
bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze
gebruik te maken van de site.
2. Voor het goed functioneren van de site verzamelt Swingers Nederland informatie onder meer door middel van IPgegevens en cookies. Met deze informatie kan Swingers Nederland onderdelen van de site en aangeboden diensten
afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Swingers Nederland wordt hierdoor voor

de gebruiker verhoogd.
3. Omdat de medewerkers van Swingers Nederland dit voor zichzelf ook wensen, respecteert Swingers Nederland ieders
privacy en zullen gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken anders dan voor het verbeteren van de service aan
de gebruiker van Swingers Nederland. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan
derden ter beschikking gesteld. Gegevens zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden.
Indien Swingers Nederland gegronde redenen heeft om aan te nemen dat u op enige wijze inbreuk pleegt op de
(intellectuele eigendoms)rechten van derden, is zij gerechtigd uw gegevens, waaronder mede begrepen uw e-mailadres, op
verzoek van rechtmatig belanghebbende, aan derden te verstrekken. Door gebruik te maken deze site, gaat u hier
uitdrukkelijk mee akkoord.
4. Swingers Nederland verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel
van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Swingers
Nederland heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
5. Indien u niet wenst dat Swingers Nederland het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij u met klem geen
gebruik te maken van Swingers Nederland.

Artikel 10-a. Lifetime lidmaatschap
Dit Lidmaatschap voor onbepaalde tijd is voor de levensduur van de website of zolang de site in het bezit is van de huidige
eigenaar. Bij eventuele verkoop zal wel een doorlooptijd worden bedongen van minimaal 2 jaar. Levensduur betekent niet
uw levensduur. SN. behoudt het recht om een lifetime lidmaatschap te annuleren op elk gewenst moment om welke reden
dan ook. Als u uw eigen lifetime lidmaatschap wil annuleren en later een nieuw account wil maken, geldt het oude lifetime
lidmaatschap niet meer.
Als een account niet eenmaal per 180 dagen gebruikt wordt, wordt het account verwijderd. dit geldt tevens voor het
lifetime lidmaatschap, dit om onze database zuiver te houden.a Als een lidmaatschap is beëindigd om de een of andere
reden door SN of het lid, wordt er geen restitutie gegeven voor de tijd dat een profiel eventueel nog actief zou zijn.

Artikel 10-b. Lifetime lidmaatschap
Een lifetime lidmaatschap is niet overdraagbaar.

Artikel 10-c lidmaatschap beëindigen
Gebruikers van Swingers Nederland kunnen zichzelf uitschrijven via de daarvoor bedoelde optie. Deze uitschrijving is
definitief van aard. De procedure is dusdanig opgezet dat hierbij meerdere malen bevestiging wordt gevraagd door de
gebruiker. Eventueel afgesloten betaald lidmaatschap komt hiermee automatisch te vervallen.

Artikel 11: Vrijwaring
U vrijwaart Swingers Nederland volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit
en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site. Voor vragen over deze
voorwaarden kunt u zich richten tot de organisatie op mailadres: servicedesk@swingersnederland.nl
Team Swingers Nederland
SwingersNederland is een internetdienst in beheer en eigendom van SKIP BV, Blankenweg 36 6827 BW Arnhem
Correspondentie primair via email: mailto:servicedesk@swingersnederland.nl

