GEBRUIKSVOORWAARDEN TIPTILE EN WWW.TIPTILEONLINE.COM
1. Aard van de overeenkomst
1.1 Op uw gebruik van de website www.tiptileonline.com zijn de voorwaarden van een juridische
overeenkomst tussen u en Onwijs van toepassing.
1.2 Uw juridische overeenkomst met Onwijs bestaat uit de in dit document neergelegde bindende
bepalingen.
1.3 De Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van TipTile, met inbegrip van die gebruikers die
content plaatsen op www.tiptileonline.com. Onder “content” wordt mede verstaan tekst,
(grafische) afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, interactieve elementen en andere
materialen die u met gebruikmaking van TipTile kunt bekijken of die u op de website
www.tiptileonline.com kunt plaatsen.
2. Aanvaarding Voorwaarden
2.1 Om van www.tiptileonline.com gebruik te kunnen maken, dient u eerst met de Voorwaarden
akkoord te gaan. Het is u niet toegestaan om van TipTile gebruik te maken, indien u de Voorwaarden
niet aanvaardt.
2.2 Teneinde specifieke onderdelen van www.tiptileonline.com te kunnen gebruiken, dient u een
account aan te maken. Door het aanmaken van een account aanvaardt u deze Voorwaarden.
2.3 Het is Onwijs toegestaan om de Voorwaarden te wijzigen. U dient daarom regelmatig de
Voorwaarden te bekijken. De gewijzigde versie van de Voorwaarden zal worden gepubliceerd op
www.tiptileonline.com. Indien u niet akkoord gaat met de Gewijzigde Voorwaarden, dient u het
gebruik van TipTile te staken. Door gebruik te blijven maken van TipTile na de datum waarop de
Gewijzigde Voorwaarden zijn gepubliceerd aanvaardt u de Gewijzigde Voorwaarden.
3. Gebruiksbeperkingen
3.1 Het is niet toegestaan om (een deel van) www.tiptileonline.com te wijzigen of aan te passen.
3,2 Het is niet toegestaan om de beveiligingsgerelateerde onderdelen van TipTile of andere
onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen.
3.3 Het is niet toegestaan de toegang tot TipTile te verkopen. Tevens is het verboden om
advertenties te plaatsen op www.tiptileonline.com of in de door de gebruiker gemaakte TipTiles.
3.4 Het is u niet toegestaan om persoonlijke gegevens aangaande de gebruikers van
www.tiptileonline.com te verzamelen of te vergaren.
3.5 U erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en de aard van www.tiptileonline.com van tijd tot
tijd, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, kunnen veranderen.
4. Auteursrechten en door u geplaatste content
4.1 Als houder van een TipTile-account kunt u content plaatsen. U begrijpt en gaat ermee akkoord
dat alleen u verantwoordelijk bent voor de door u geplaatste content en voor de gevolgen van het
plaatsen of publiceren daarvan. Onwijs onderschrijft de in de content gegeven meningen,
opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband de content af.

4.2 U verklaart en garandeert dat u over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, instemming
en toestemming beschikt om Onwijs ten behoeve van TipTile in staat te stellen om gebruik te kunnen
maken van de door u geplaatste content.
4.3 U gaat ermee akkoord dat de door u geplaatste content geen auteursrechtelijk beschermd
materiaal van derden, of materiaal waarop andere rechten van derden rusten (met inbegrip van
privacy- en/of publiciteitsrechten) zal bevatten, tenzij u over een officiële licentie of officiële
toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt, of op een andere wijze juridisch gerechtigd bent
om het materiaal in kwestie op www.tiptileonline.com te plaatsen.
4.4 U bent zelf verantwoordelijk voor alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid,
foto's, grafieken, video's, berichten, tags en andere materialen die u op www.tiptileonline.com
plaatst . U gaat ermee akkoord om geen content te plaatsen die:
a) inbreuk maakt op enig recht of regelgeving of de rechten van een ander;
b) obsceen, bedreigend, gewelddadig, beledigend, schadelijk is voor anderen, waaronder
minderjarigen, inbreukmakend is op iemands privacy, hatelijk, kwetsend, discriminerend of
anderszins verwerpelijk is;
c) die te betitelen is als "spam" of enige andere vorm van ongevraagde reclame, promotiemateriaal,
of commerciële berichten, behalve in gebieden waar dit uitdrukkelijk is toegestaan .
d) links bevat naar computervirussen, malware of andere kwaadaardige code;
e) de normale werking van TipTile, of servers of netwerken verbonden met www.tiptileonline.com
belemmert;
f) data verzamelt van de gebruikers van www.tiptileonline.com;
g) het gebruik van www.tiptileonline.com aanwendt voor commerciële doeleinden.
4.5 Onwijs beeindigt de toegang tot TipTile indien aangaande die gebruiker is vastgesteld dat deze
vaker inbreuk op rechten van derden pleegt of content plaatst zoals omschreven in artikel 4.4.
Daarvan is sprake, indien de betreffende gebruiker reeds meer dan tweemaal omtrent een
inbreukmakende activiteit is gewaarschuwd.
4.6 U gaat ermee akkoord dat u geen content op www.tiptileonline.com zult plaatsen met een
inhoud die u in het land waarin u woonachtig bent niet in bezit mag hebben of die Onwijs in verband
met www.tiptileonline.com niet mag gebruiken of in bezit mag hebben.
4.7 Onwijs is gerechtigd ten alle tijden, en zo mogelijk zonder opgaaf van reden, de op
www.tiptileonline.com geplaatste content te verwijderen.
5. Door u in licentie te geven rechten
5.1 U behoudt de auteursrechten en enige andere rechten die u al bezit van de content die u plaatst,
of beschikbaar stelt via www.tiptileonline.com.
5.2 Door uw content te plaatsen op www.tiptileonline.com verleent u Onwijs en de gebruikers van
www.tiptileonline.com en TipTile de door u geplaatste content te gebruiken binnen
www.tiptileonline.com en TipTile.
5.3 Door uw foto's, afbeeldingen, teksten, audio of video beschikbaar en/of op openbaar te maken
via www.tiptileonline.com verleent u aan Onwijs de wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve
licentie voor het gebruiken, verspreiden, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en het
maken van afgeleide werken van uw content op www.tiptileonline.com .
5.4 De in artikel 5.3 genoemde licentie geldt voor de duur dat u en/of Onwijs de door u geplaatste
content openbaar maakt op www.tiptileonline.com .

6. Overige content op www.tiptileonline.com
Met uitzondering van de door u geplaatste content behoort alle overige content op
www.tiptileonline.com in eigendom of krachtens licentie toe aan Onwijs. Alle auteursrechten,
merkrechten en overige intellectuele-eigendomsrechten op of in content die niet door u is geplaatst
behoren toe aan Onwijs dan wel aan haar licentiegevers. Dergelijke Content mag - zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Onwijs dan wel, indien van toepassing, haar licentiegevers
- voor welk ander doel dan ook niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid,
verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden
geëxploiteerd.
7. Het beëindigen van de juridische overeenkomst
7.1 De Voorwaarden zullen van kracht blijven, totdat deze door u of Onwijs zoals hierna vermeld
worden beëindigd.
7.2 Indien u uw juridische overeenkomst met Onwijs wilt beëindigen, dan kan dat te allen tijde door
middel van: (a) kennisgeving aan Onwijs; en (b) het sluiten van uw TipTile-account.
7.3 Het is Onwijs te allen tijde toegestaan om haar juridische overeenkomst met u te beëindigen,
indien:
a) u een bepaling van de Voorwaarden niet bent nagekomen;
b) Onwijs daartoe op grond van de wet verplicht is;
c) Onwijs de exploitatie van www.tiptileonline.com staakt.
7.4 De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet alle juridische rechten, verplichtingen en
plichten waaraan u en Onwijs onderworpen zijn geweest (of die in de loop der tijd tijdens de
geldigheid van de Voorwaarden zijn opgebouwd) dan wel waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat deze
voor onbepaalde tijd van kracht blijven.
8. Uitsluiting garanties
8.1 Op www.tiptileonline.com zijn geen voorwaarden, garanties of andere bedingen van toepassing
behalve voor zover deze uitdrukkelijk in de Voorwaarden zijn neergelegd.
8.2 Onwijs verklaart of garandeert jegens u niet dat:
a) uw gebruik van www.tiptileonline.com aan uw eisen zal voldoen;
b) uw gebruik van www.tiptileonline.com onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos
zal verlopen;
c) fouten in de werking of functionaliteit van de software als onderdeel van www.tiptileonline.com
zullen worden hersteld.
9. Beperking aansprakelijkheid
9.1 Niets in deze Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Onwijs voor alle schade uit die
ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt.
9.2 Behoudens de algemene, in lid 9.1 hierboven neergelegde bepaling is Onwijs niet jegens u
aansprakelijk voor:
a) de indirecte of gevolgschade die u eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door u te lijden)
winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of
de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van:

b) veranderingen die Onwijs eventueel in www.tiptileonline.com en TipTile aanbrengt, of de al dan
niet tijdelijke stopzetting van de verlening van www.tiptileonline.com (en/of bepaalde binnen
www.tiptileonline.com geboden opties);
c)de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van enige Content en andere met
behulp van of door middel van uw gebruik van www.tiptileonline.com aangehouden of verzonden
communicatiegegevens;
d) het feit dat u uw wachtwoord of de nadere bijzonderheden aangaande uw account op
www.tiptileonline.com niet op een veilige plaats heeft bewaard en/of geheim heeft gehouden.

