Algemene voorwaarden
Deze website ("Website") is eigendom van en wordt beheerd door Doelshop. Het
gebruiken van deze website houdt in dat u met de onderstaande bepalingen en
voorwaarden ("Algemene voorwaarden") instemt. Deze algemene voorwaarden
zijn van toepassing wanneer u de site bezoekt, ongeacht of dit met een telefoon,
via een computer of enig ander apparaat is.
U mag uw rechten onder deze Algemene voorwaarden niet aan een ander
toekennen, in (sub)licentie geven of anderszins overdragen.
Gebruikers mogen deze site niet gebruiken voor een illegaal doel of op een
illegale wijze.
We kunnen de Algemene Voorwaarden op elk moment geheel of gedeeltelijk
wijzigen. Als we dat doen, zullen de nieuwe Algemene Voorwaarden op de
Website worden gepubliceerd. Uw gebruik van de Website na eventuele
wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.
Diensten en aankopen
Door een product of dienst via deze website te bestellen / kopen, neemt u deel
aan en ondersteunt u een unieke liefdadigheidsactiviteit. We fungeren als een
gelieerde marketingwebsite, wat betekent dat we een commissie ontvangen voor
elk product of dienst van een handelaar die via onze website goederen of
diensten verkoopt.
Ons systeem draagt 75% van de genoemde commissie automatisch over aan een
goed doel; dit proces is in zijn geheel transparant en wordt op onze website
weergegeven voor controle en verificatie. Onze site draagt de vermelde
commissie alleen over aan een goed doel als een commissie daadwerkelijk
ontvangen is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot
een 100% nauwkeurigheid van de gepubliceerde aankoopinformatie, aangezien
annulering, stopzetting of vertraging in de bovenstaande transacties plaats kan
vinden. Daarnaast hebt u na het doen van een aankoop geen rechten op het
beheer van middelen die bedoeld zijn voor het goede doel.
Houd er rekening mee dat we geen webshops en liefdadigheidsprojecten bezitten
of controleren die op onze site worden gepresenteerd, en zodoende kunnen wij
niet verantwoordelijk gehouden worden voor de producten, diensten en
activiteiten die zij leveren.

Fondsen voor het goede doel worden elke 3 maanden overgedragen wanneer ze
het bedrag van €50 hebben bereikt. Als het saldo het minimum van €50 niet
bereikt, blijft dit staan tot een nieuwe periode van 3 maanden verstreken is en de
grens van €50 bereikt is. In het geval dat een aankoop om welke reden dan ook
wordt geannuleerd, opgeschort of vertraagd, ontvangt Doelshop geen commissie,
en dus zal er geen donatie naar een goed doel volgen in relatie tot deze aankoop.
Het liefdadigheidsproject kan door ons of door het project zelf worden
geannuleerd, waarmee alle verplichtingen die Doelshop heeft tot een einde
komen en alle informatie over het project van onze website zal worden
verwijderd.
Intellectueel eigendom
In deze Algemene voorwaarden wordt met “materiaal” zowel tekst, video,
grafische afbeeldingen evenals opnames bedoeld, gepubliceerd op deze site,
ongeacht of het gaat om Intellectuele eigendom van Doelshop of een derde partij.
U mag geen materiaal of informatie van deze site reproduceren of verzenden, of
opslaan op een andere applicatie of website, of enig deel ervan verspreiden in
welke vorm dan ook, voor commerciële doeleinden, zonder onze voorafgaande
schriftelijke toestemming.
Intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot materiaal op deze site behoort
aan Doelshop of haar licentiegevers, adverteerders of gelieerde ondernemingen
toe. U verkrijgt geen belang in dat intellectuele eigendom. Materiaal of informatie
op deze site is beschermd door Nederlandse wetgeving en internationale
auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag geen acties
ondernemen die deze wetten of de intellectuele eigendomsrechten inhoudelijk
schenden.
Vrijwaringsclausule & beperkingen
Hoewel wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat al het materiaal of de
informatie die op de site wordt weergegeven correct en volledig is, bieden we de
inhoud alleen voor informatieve doeleinden aan op de wijze waarop deze
gepubliceerd is, zonder enige expliciete of impliciete garantie. Voor zover
toegestaan volgens relevante wetgeving wijst Doelshop alle garanties af, expliciet
of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties met betrekking
tot kwaliteit, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, correctheid

van de beschrijving of de garantie dat geen inbreuk op rechten van derden
plaatsvindt.
Doelshop is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, of enige
schade die u geleden heeft, inclusief schade aan uw software of hardware, die
voortvloeit uit uw gebruik van of toegang tot deze website.
Deze website kan inhoud of informatie van derden bevatten waarvoor de
gebruiksvoorwaarden van die derde partij gelden. Niets op deze site kan worden
opgevat als het verlenen van enige licentie of recht aan u om die inhoud of
informatie te gebruiken.
Deze site kan links bevatten naar sites van derden die geen relatie met Doelshop
hebben en waarover Doelshop geen controle heeft. Links die op deze site
geplaatst zijn duiden op geen enkele relatie tussen Doelshop en die derde partij of
enige goedkeuring door Doelshop van die derde partij, haar site of de producten
of diensten.
De liefdadigheidsprojecten handelen op eigen titel en kunnen geen verplichtingen
of verantwoordelijkheden namens Doelshop aangaan.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige overtreding van deze Algemene
voorwaarden veroorzaakt door overmacht.
U mag deze site niet gebruiken voor de volgende doeleinden:
 Het verspreiden van onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend,
bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen, of anderszins aanstootgevend
materiaal;
 Het maken, verzenden of opslaan van elektronische kopieën van de
materialen beschermd door intellectuele eigendomsrechten zonder
toestemming van de eigenaar.
 Het verzenden van materiaal dat strafbaar gedrag aanmoedigt, dat
wettelijke aansprakelijkheid tot gevolg heeft of anderszins inbreuk maakt
op relevante wetten, voorschriften of gedragscodes;
 Het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot andere computersystemen;
 Verstoren van het gebruik van deze site door andere personen of
organisaties;
 Het overtreden van wetten over het gebruik van openbare
telecommunicatienetwerken;
 Het (ver)storen van netwerken of websites die verbonden zijn met deze
Site;

Schadeloosstelling
U stemt ermee in om ons volledig schadeloos te stellen voor alle uitgaven, kosten,
verlies of schade die Doelshop kan lijden, nu of in de toekomst, als gevolg van (of
in verband met) uw gebruik van, toegang tot of gedrag op de website, inclusief
enige inbreuk door u op deze Algemene voorwaarden.
Scheidbaarheid
Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank
ongeldig wordt verklaard, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen
invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene
voorwaarden, die hiervan gescheiden en volledig van kracht blijven.
Toepasselijk recht
Deze Algemene Voorwaarden dienen geïnterpreteerd te worden volgens de
Nederlandse wet. U stemt in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in
Nederland met betrekking tot enige kwestie of geschil die voortvloeit uit de
Algemene voorwaarden.
De site is eigendom van en wordt beheerd door Doelshop, geregistreerd in
Nederland, met maatschappelijke zetel te Vondelwende 52, 2182 VV, Hillegom.

