
Voorwaarden nieuwsberichten inzenden  CheckPoint vof, gevestigd Edisonweg 10-200 te Alblasserdam biedt via Hardlopen.com de mogelijkheid om nieuws- en persberichten in te zenden via haar website. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden.  1. Auteursrecht en copyright Als inzender van het nieuwsbericht bent en blijft u beschikken over de auteursrechten en copyright van het ingezonden bericht. Door het inzenden geeft de inzender toestemming om het gehele bericht vrijelijk te laten gebruiken door CheckPoint vof waaronder het plaatsen en publiceren van het bericht op de website www.hardlopen.com en andere websites die eigendom zijn van CheckPoint vof. Door het inzenden van het bericht geeft de inzender toestemming aan CheckPoint vof om het bericht op te nemen in een XML feed met nieuwsberichten die beschikbaar wordt gesteld aan derden met het doel deze te publiceren op de websites van derden.  2. Wijzigingen Door het inzenden van het nieuwsbericht geeft inzender CheckPoint vof toestemming om wijzgingen aan te brengen in het ingezonden bericht. CheckPoint vof is niet verplicht om deze wijzigngen te melden aan  inzender.  3. Gegevens inzender Door het inzenden van het nieuwsbericht geeft inzender toestemming dat CheckPoint vof de gegevens van inzender zoals naam, e-mail en ip adres opslaat in een digitaal bestand. Anonieme inzendingen worden niet geaccepteerd.  4. Plaatsing Het inzenden van een nieuwbericht geeft geen recht op plaatsing op de website www.hardlopen.com en andere websites. CheckPoint vof heeft het recht om zonder opgaaf van redenen het ingezonden nieuwsbericht niet te plaatsen of te verwijderen. Indien inzender commerciële belangen  heeft bij het plaatsen van een nieuwsbericht, heeft CheckPoint vof het recht om een geldelijke vergoeding te vragen voorafgaand aan het plaatsen van het nieuwsbericht. CheckPoint vof behoudt zich het recht voor een verzoek door inzender  om het bericht te verwijderen of te wijzigen niet in te willigen.  5. Bevestiging Nadat inzender het formulier op de website www.hardlopen.com heeft verzonden met de gegevens van het nieuwsbericht, zal er een bevestigingse-mail worden gestuurd naar het e-mailadres van de inzender. Een ingezonden nieuwsbericht zal pas in behandeling worden genomen nadat inzender heeft bevestigd deze e-mail te hebben ontvangen door middel van het klikken op de hyperlink in de genoemde e-mail.   



6. Aansprakelijkheid en schade CheckPoint vof is niet aansprakelijk voor (vervolg)schade die voortkomt uit het plaatsen van een nieuwsbericht. CheckPoint is niet aansprakelijk voor het weigeren van een nieuwsbericht welke dus niet geplaatst wordt.  7. Bron en juistheid bericht Inzender verklaart door het inzenden van het nieuwsbericht dat hij/zij de auteursrechten bezit van het nieuwsbericht of in opdracht handelt van de rechtspersoon die de eigenaar is van de auteursrechten van het nieuwsbericht. Indien de inzender niet de auteursrechten bezit van het ingezonden nieuwsbericht, alsmede niet handelt namens een rechtspersoon die de auteursrechten van het ingezonden nieuwsbericht bezit, dan is hij/zij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In dit geval zullen de persoonsgegevens genoemd onder punt 3 van deze voorwaarden gebruikt worden om inzender aansprakelijk te stellen wanneer CheckPoint vof aangesproken wordt over het schenden van de auteursrechten van de rechtmatige eigenaar.  Inzender verklaart door het inzenden van het nieuwsbericht dat de inhoud van het nieuwsbericht juist is. Inzender is verantwoordelijk voor de gevolgen van het inzenden van het nieuwsbericht.   


