
OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN SKYDIVE ENPC 
 
 

De Skydive ENPC website bestaat uit verschillende pagina’s in gebruik door de Eerste Nederlandse 
Parachutisten Club, hierna te noemen Skydive ENPC. De Skydive ENPC website wordt u aangeboden onder 
voorwaarde van acceptatie, zonder modificatie van de voorwaarden, condities en kennisgevingen welke op de 
website te vinden zijn. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met alle voorwaarden, condities en 
kennisgevingen. 

 

1. VERANDERING VAN VOORWAARDEN 
 

Skydive ENPC behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en kennisgevingen waaronder de 
Skydive ENPC website wordt aangeboden te wijzigen, inclusief maar niet gelimiteerd tot prijstellingen welke te 
vinden zijn op deze website. 

 

2. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN 
 
De Skydive ENPC Web Site bevat links naar andere websites (linked sites). Deze linked sites staan niet onder 
controle van Skydive ENPC en Skydive ENPC is ook niet verantwoordelijk voor de content van de linked sites, 
inclusief maar niet gelimiteerd tot andere weblinks, veranderingen of updates van een linked site. Skydive ENPC 
is niet verantwoordelijk voor webcasting of enige andere vorm van overdracht verkregen via een linked site. 
Skydive ENPC voorziet u alleen in deze links vanuit gebruikersgemak en het opnemen van de betreffende  links 
impliceert niet automatisch de goedkeuring van deze site of haar gebruikers en/of eigenaren door Skydive 
ENPC. 

 

3. GEEN ONWETTELIJK OF VERBODEN GEBRUIK 
 

Als onderdeel van de voorwaarden van het gebruik van de Skydive ENPC website, stelt u zich garant dat u de 
Skydive ENPC website niet gebruikt voor enig doel dat onwettelijk of verboden is door de voorwaarden, 
condities en kennisgevingen. Het is niet toegestaan de Skydive ENPC website te gebruiken voor toepassingen 
welke de Skydive ENPC website kunnen beschadigen, ontregelen, overbelasten of op een andere manier 
kunnen aantasten. Het is daarnaast niet toegestaan de Skydive ENPC website te gebruiken op enige manier die 
conflicteert met het gebruik of de belangen van aan Skydive ENPC gelieerde organisaties of verenigingen. Het is 
verboden om materiaal of informatie (proberen) te verkrijgen via een weg die niet doelbewust hiervoor 
gecreëerd is op de Skydive ENPC website. 

 

4. GEBRUIK VAN COMMUNICATIE DIENSTEN 
 

De Skydive ENPC website bevat mogelijkheden ter informatievoorziening, nieuws groepen, forums, 
gemeenschappen, persoonlijke webpagina’s, kalenders en/of andere communicatiemogelijkheden die ervoor 
zorgen dat er tussen het publiek en gebruikers van de Skydive ENPC website gecommuniceerd kan worden 
(Communicatie Diensten). Met het gebruik hiervan gaat u akkoord dat u de Communicatie Diensten alleen 

gebruikt om berichten en materiaal te plaatsen, verzenden en ontvangen binnen de gestelde fatsoensnormen 
en gerelateerd aan die betreffende Communicatie Dienst. Zo gaat u in ieder geval akkoord met, maar bent u 
niet gelimiteerd tot, het niet deelnemen aan de volgende zaken: 

 Zwartmaken, misbruiken, lastig vallen, bedreigen of op enige ander manier de legale rechten van anderen 
beschadigen. Hieronder vallen onder meer het persoonlijkheidsrecht en het recht op privacy. 

 Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, schendende, lasterlijke, 

indringende, obscene, onfatsoenlijke of onwettelijke onderwerpen, namen, materialen of informatie. 

 Het uploaden van bestanden welke software of ander materiaal bevatten dat beschermd wordt door 

intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of persoonlijkheidsrechten, tenzij u hiervoor nadrukkelijke 
toestemming heeft gekregen van degene die de eigendomsrechten in handen heeft.  

 Het uploaden van bestanden welke virussen, corrupte delen of enige andere vorm van software of 

programma’s welke het gebruik van een andere computer kunnen beschadigen. 

 Het adverteren of aanbieden van goederen of diensten voor zakelijke doeleinden, tenzij hier nadrukkelijk 

toestemming voor verkregen is. 

 Het houden of doorsturen van onderzoeken, enquêtes, Pyramide spellen of kettingbrieven. 

 Het downloaden van bestanden, geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatie Dienst, 

waarvan u weet, of redelijkerwijs kan weten dat deze niet legaal geplaatst, verspreid of verstuurd kan 
worden. 



 Het vervalsen of verwijderen van auteur toeschrijvingen, toestemmingen of rechten van geüploade 

bestanden. 

 Het beperken of verbieden van Communicatie Diensten van andere gebruikers. 

 Het overtreden van gedragscodes, gebruiksvoorwaarden of andere regels en richtlijnen welke van 

toepassing zijn op enige Communicatie Dienst. 

 Het op enige manier verzamelen van persoonsgegevens, zonder dat hierbij expliciet toestemming is 

gegeven door de person zelf. Hierbij dient u ten allen tijde te voldoen aan de bepalingen zoals gesteld in de 
AVG. 

 Het overtreden van toepasbare wet- en/of regelgeving.  
 

Skydive ENPC heeft geen verplichting om de Communicatie Diensten te monitoren. Desondanks heeft Skydive 
ENPC het recht om materialen geplaatst via Communicatie Diensten te verwijderen indien deze in overtreding 
zijn met het gestelde in deze bepaling/gebruikersovereenkomst. Skydive ENPC behoudt het recht om ten allen 
tijde en zonder voorwaarschuwing, toegang tot Communicatie Diensten voor een gebruiker te weigeren. 

Skydive ENPC behoudt het recht om te allen tijde informatie te overhandigen, indien dit noodzakelijk is om aan 
bestaande wetgeving te blijven voldoen. Daarnaast behoudt Skydive ENPC het recht om informatie of materiaal 
te modificeren, weigeren of verwijderen wanneer dit in haar beoordeling noodzakelijk geacht wordt. 

U wordt geadviseerd altijd voorzichtig te zijn met het uiten of verlenen van persoonlijke informatie in de 
Communicatie Diensten. Skydive ENPC heeft niet de mogelijkheid om de inhoud, berichten of informatie in de 
Communicatie Diensten volledig te controleren of goed te keuren. Skydive ENPC is daarom niet aansprakelijk of 
verantwoordelijk voor de inhoud, berichten en informatie welke verkrijgbaar of toegankelijk zijn via de 
Communicatie Diensten, of gevolgen welke voortkomen uit uw deelname aan de Communicatie Diensten. 
Berichten via de Communicatie Diensten reflecteren niet noodzakelijkerwijs de visie of zienswijze van Skydive 
ENPC en hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden. Materiaal of informatie welke via de 
Communicatie Diensten geüpload kunnen worden, zijn mogelijk onderhevig aan beperkingen op het gebied van 
gebruik, reproductie en verspreiding. Door gebruikmaking van deze website, haar Communicatie Diensten en/of 
informatie of materialen bent u verantwoordelijk om aan deze beperkingen te voldoen. 

 

5. MATERIAAL TOEGELEVERD AAN SKYDIVE ENPC OF GEPLAATST OP DE SKYDIVE ENPC WEBSITE. 
 
Skydive ENPC claimt geen eigendomsrechten over de materialen welke aan haar aangeleverd worden. Deze 
materialen omvatten tevens feedback, suggesties, posts, uploads of overige materalen welke via de Skydive 
ENPC website of bijbehorende Communicatie Diensten worden aangeleverd, hierna te noemen “Materialen”. 
Door Materialen te uploaden, plaatsen, insturen of op enige andere wijze aan Skydive ENPC te voorzien, geeft u 
Skydive ENPC, inclusief haar bijbehorende sites en (social) media, echter wel het recht en toestemming om 
deze materialen te gebruiken in zowel internet als andere publicaties. Dit omvat onder meer, maar is niet 
beperkt tot het kopiëren, verspreiden, doorsturen, tentoonstellen, reproduceren, modificeren, vertalen en/of 
formateren van deze materialen. Hierbij mag ook de naam van de persoon die de materialen heeft aangeleverd 
hierbij gebruikt worden. 

Skydive ENPC betaalt hier geen compensatie voor de aangeleverde materialen, maar mag deze kosteloos 
gebruiken. Daarnaast is Skydive ENPC niet verplicht aangeleverde materialen te gebruiken of te plaatsen op 
haar website, bijbehorende Communicatie Diensten of andere media. Skydive ENPC behoudt het recht om 
materialen te allen tijde te verwijderen, wanneer zij dit nodig acht. Door het plaatsen, uploaden, insturen of op 
enige andere manier voorzien van materialen, geeft u aan dat u het exclusief eigendomsrecht of controle over 
het betreffende materiaal heeft zoals hierboven omschreven. Dit omvat onder meer, maar is niet beperkt tot de 
rechten om de betreffende materialen te leveren, plaatsen, uploaden, of op enige andere wijze te voorzien. 

 

6. AANSPRAKELIJKHEID 
 

De informatie, software, producten en diensten welke via de Skydive ENPC website beschikbaar zijn of worden 
aangeboden kunnen mogelijk onnauwkeurigheden, typfouten of andere onjuistheden bevatten. Wijzigingen en 
updates worden periodiek toegevoegd aan de informatie, software, producten en diensten. Skydive ENPC kan 
ook op ieder moment verbeteringen en/of wijzigingen doorvoeren in de Skydive ENPC website en/of de door 
haar aangeboden producten of diensten. Bezoekers van de Skydive ENPC website wordt aangeraden niet 
volledig afhankelijk te zijn van het advies en informatie welke via de Skydive ENPC website wordt aangeboden 
als het gaat om persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen. Skydive ENPC adviseert om in 
deze gevallen contact op te nemen met een toepasselijke professional en daar specifiek en toegespitst advies in 
te winnen. 

Skydive ENPC en aan haar gelieerde toeleveranciers doen onder geen beding toezeggingen en/of garanties 

v.w.b. de toepasbaarheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de op de 
Skydive ENPC te vinden informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen en/of 
illustraties. Voor zover de toepasselijke wet- en regelgeving dit toestaat zal alle informatie, software, 
producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen en/of illustraties worden aangeboden zoals beschikbaar, 
zonder hierbij enige garantie of ander soortige toezegging te doen. Skydive ENPC en de aan haar gelieerde 



organisaties wijzen alle aansprakelijkheid op garanties en toezeggingen met betrekking tot deze informatie, 
software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen en/of illustraties af.  

Voor zover de toepasbare wet- en regelgeving dit toestaan zal Skydive ENPC nooit aansprakelijk zijn voor 
directe, indirecte, incidentele en/of speciale gevolgschades, -boetes of andere soorten schade, inclusief, maar 

niet beperkt tot schade voor het verlies van gebruik, data en/of winst resulterende uit of in enige verbinding 
met het gebruik of presteren van de Skydive ENPC website. Dit is tevens van toepassing op de vertraging of 
onvermogen van het gebruik van de Skydive ENPC website of gerelateerde diensten, de voorziening of 
disfunctioneren of niet beschikbaar zijn van diensten of enige informatie, software, producten, en gerelateerde 
afbeeldingen en/of illustraties welke via de Skydive ENPC website verkregen of te verkrijgen zijn, of op enigerlei 
andere wijze via het gebruik van de Skydive ENPC website, ongeacht de specifieke reden of oorzaak hiervan. 
Wanneer u het niet eens bent met (een deel van) deze overeenkomst of (een deel van) de Skydive ENPC 
website, is de enige mogelijkheid om niet langer gebruik te maken van de Skydive ENPC website. Indien u in 
contact wil komen met de beheerder, kunt u een mail sturen aan info@enpc.nl.  

 

7. BEEINDIGING OF BEPERKING VAN TOEGANG 
 
Skydive ENPC behoudt ten alle tijde het recht om met directe ingang uw toegang tot de Skydive ENPC website 
en bijbehorende Communicatie Diensten of andersoortige applicaties te beëindigen of te beperken. Op deze 
overeenkomst is onverdeeld het Nederlands recht van toepassing en eventuele juridische geschillen met 
betrekking tot het gebruik van de Skydive ENPC website of bijbehorende diensten en/of applicaties zullen 
worden voorgelegd aan de Rechtbank te Breda. Het is niet toegestaan de Skydive ENPC website te gebruiken 
wanneer niet wordt voldaan aan hetgeen gesteld in deze overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot deze 
paragraaf. U gaat ermee akkoord dat er geen gezamenlijke onderneming, partnerschap of andersoortige 
arbeidsrelatie bestaat tussen u en Skydive ENPC als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de 
Skydive ENPC website, inclusief bijbehorende Communicatie Diensten en/of applicaties. Niets in deze 
overeenkomst sluit de verplichting van Skydive ENPC uit om te voldoen aan alle geldende en toepasbare wet- 
en regelgeving. Daarnaast is Skydive ENPC verplicht om op verzoek van de rechterlijke macht gegevens over 
het gebruik van de Skydive ENPC website af te staan wanneer deze daarom verzoekt. In het geval dat een deel 
van deze overeenkomst, inclusief de informatie, overeenkomsten en aansprakelijkheidstermen zoals hierboven 
uiteengezet als ongeldig of onwettelijk wordt bestempeld, zal deze vervangen worden door een geldige en 
wettelijke bepaling welke de intentie van de originele bepaling zo nauwgezet mogelijk zal volgen. De rest van 
de overeenkomst blijft onverminderd van kracht. 
 
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bevat deze overeenkomst de volledige afspraken tussen de gebruiker en 
Skydive ENPC met betrekking tot het gebruik van de Skydive ENPC website en bijbehorende Communicatie 
Diensten en applicaties. Deze overeenkomst vervangt ook alle eerdere of gelijktijdige communicatie en 
voorstellen, zowel elektronisch dan wel gesproken of geschreven, tussen de gebruiker en Skydive ENPC met 
betrekking tot de Skydive ENPC website.  

 

8. EIGENDOMSRECHTEN: 
 
Alle inhoud van de Skydive ENPC website is eigendom van: SKYDIVE ENPC © 2018 en/of haar toeleveranciers. 
Alle rechten voorbehouden. 
 
 

mailto:info@enpc.nl
http://www.webnovation.nl/

