PLANIDOO.BE - Bijzondere Voorwaarden Projectruimte

1. Algemeen
Deze Bijzondere Voorwaarden (verder “BV”) zijn van toepassing op ieder bezoek en/of gebruik van
de “Projectruimte”, inclusief alle door 2DS v.z.w., met maatschappelijke zetel te 2018 ANTWERPEN,
Grotehondstraat 44/1 en KBO-nr. 0550.562.595 (hierna “2DS”) aangeboden diensten binnen of via de
“Projectruimte”.
De “Projectruimte” verwijst naar dat deel van het Domein “planidoo.be” dat enkel toegankelijk is na
registratie, waarop geregistreerde gebruikers een eigen profiel kunnen aanmaken, zelf projecten
kunnen opstarten en/of deelnemen aan projecten opgestart door derden.
Door het loutere gebruik van de Projectruimte, erkent u als gebruiker dat u deze BV heeft gelezen en
aanvaard.
Huidige BV kunnen te allen tijde door 2DS gewijzigd of herzien worden. De meest recente versie van
de BV wordt steeds gepubliceerd en is te allen tijde consulteerbaar via
http://www.planidoo.be/static/gebruiksvoorwaarden.pdf. De gewijzigde of herziene BV zijn van
toepassing vanaf het ogenblik van publicatie.
Naast huidige BV blijven ook de Algemene Voorwaarden (hierna “AV”) - waarvan de meest recente
versie steeds raadpleegbaar is via http://www.planidoo.be/static/algemenevoorwaarden.pdf - van
toepassing op ieder bezoek en/of gebruik van de Projectruimte als onderdeel van het Domein.

2. Accountvoorwaarden
Om de Projectruimte te kunnen bezoeken en/of gebruiken, dient de gebruiker zich voorafgaandelijk
te registreren en aldus een gebruikersaccount aan te maken. Dit kan ondermeer door te surfen naar
http://www.planidoo.be/meedoen.
Om zich geldig te kunnen registreren, dient de gebruiker zich te identificeren. Ten dien einde dient
de gebruiker voornaam, naam en e-mailadres mee te delen (persoonsgegevens verwerkt in
overeenstemming
met
het
Privacybeleid
van
2DS,
toegankelijk
via
http://www.planidoo.be/static/privacyverklaring.pdf) en een paswoord te kiezen. Vervolgens
ontvangt de gebruiker een e-mail met activatielink op het opgegeven e-mailadres. De gebruiker dient
op de activatielink te klikken, waarna hij opnieuw wordt doorverwezen naar het Domein.
Nadat de gebruiker voormelde registratieprocedure succesvol heeft doorlopen, wordt automatisch
een gebruikersaccount en gebruikersprofiel aangemaakt en krijgt de gebruiker toegang tot diens
persoonlijke “Mijn planidoo” ruimte. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten
en handelingen die plaatsvinden onder zijn gebruikersaccount.

Accounts geregistreerd door “bots” of via andere automatische methoden, zijn niet toegelaten.
De gebruiker kan te allen tijde inloggen op diens account door te surfen naar
http://www.planidoo.be/login en vervolgens diens e-mailadres en wachtwoord op te geven.
De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid m.b.t. zijn account,
inclusief zijn paswoord. 2DS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade indien de
gebruiker deze veiligheidsplicht niet nakomt.
De gebruiker kan naar eigen goeddunken en op eigen verantwoordelijkheid diens gebruikersprofiel
aanvullen met bijkomende gegevens (al dan niet persoonsgegevens) en informatie. 2DS kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade ingevolge de via het gebruikersprofiel publiek
gemaakte gegevens en informatie.
Via de “Mijn planidoo” ruimte kan iedere gebruiker een nieuw project opstarten en/of deelnemen
aan een bestaand project opgestart door de gebruiker zelf of een andere geregistreerde gebruiker.

3. Toevoegen van inhoud
Iedere gebruiker kan, ondermeer via de “Feed” van ieder project, bepaalde inhoud toevoegen aan de
Projectruimte.
De gebruiker garandeert dat hij met betrekking tot de door hem toegevoegde inhoud over alle
noodzakelijke rechten beschikt (inclusief maar niet uitsluitend de noodzakelijke toelatingen vanwege
titularissen van intellectuele eigendomsrechten en desgevallend derden-geportretteerden) en zowel
2DS als derden-gebruikers ten volle en ongestoord de hen verder conform artikel 4 toegekende
gebruiksrechten kunnen uitoefenen.
De gebruiker zal 2DS in ieder geval vrijwaren voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot
de door hem toegevoegde inhoud.
De gebruiker garandeert in het bijzonder dat noch hijzelf, noch een derde - al dan niet handelend in
naam van de gebruiker (inclusief beheersvennootschappen) - 2DS enige vergoeding zal vragen voor
het gebruik van toegevoegde inhoud. Indien een derde alsnog enige vergoeding zou vorderen, zal de
gebruiker 2DS daar in ieder geval voor vrijwaren.

4. Gebruiksrechten op toegevoegde inhoud
Iedere gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van alle rechten (inclusief maar niet uitsluitend alle
intellectuele eigendomsrechten) die rusten op de door hem via de Projectruimte toegevoegde en
gecreëerde inhoud.
Daarnaast kent de gebruiker met betrekking tot die inhoud evenwel onderstaande gebruiksrechten
toe:

4.1. aan 2DS
De gebruiker kent 2DS een gratis, niet-exclusief gebruiksrecht toe op alle inhoud die hij toevoegde
via of creëerde binnen de Projectruimte. Dit gebruiksrecht geldt voor onbepaalde duur, is onbeperkt
in ruimte en omvat in het bijzonder volgende rechten :
-

het recht de inhoud op te slaan op haar servers en de servers van de door haar aangestelde
hostingpartner(s);

-

het recht de inhoud toegankelijk te maken voor andere gebruikers van de Projectruimte;

-

het recht de inhoud (of delen ervan) via een Mini-Site publiek meegedeeld:
o te reproduceren en aan het publiek mee te delen via het Domein;
o te reproduceren en aan het publiek mee te delen via andere webpagina’s dan deze
behorend tot het Domein, inclusief via sociale media;
o te reproduceren en aan het publiek mee te delen via alle andere kanalen en media
(waaronder maar niet beperkt tot kranten, tijdschriften, radio, televisie, diverse al
dan niet door derden beheerde websites en blogs, etc.);

-

het recht de inhoud of delen ervan via trefwoorden te catalogiseren, zgn. “taggen”, en het
recht op basis daarvan (al dan niet commerciële) gelieerde inhoud en boodschappen van
derden-partners ten informatieve titel mee te delen.

4.2. aan derden-gebruikers
Gebruikers bepalen zelf welke projecten ze opstarten, aan welke projecten ze deelnemen, met wie
ze samenwerken, hoe ze een project vormgeven, welk evenement ze desgevallend inrichten, welke
inhoud ze toevoegen en/of - al dan niet samen - creëren, etc.
Gebruikers bepalen volledig zelf welke gebruiksrechten ze aan andere gebruikers toekennen op de
inhoud die zij via de Projectruimte toevoegen of creëren.
2DS staat buiten de afspraken tussen gebruikers en de wederzijdse rechten en plichten die kunnen
ontstaan bij de totstandkoming of (niet-)uitvoering van een project. 2DS is nooit partij bij enige
overeenkomst tussen gebruikers, behoudens andersluidend uitdrukkelijk akkoord vanwege 2DS.

5. Engagementen van gebruikers
Wanneer een gebruiker deelneemt aan een project, engageert hij zich ten aanzien van de andere
deelnemers van het project om de door hem/haar geëxpliciteerde engagementen effectief en naar
best vermogen na te komen; dit zonder enige vergoeding of ander voordeel, noch met garantie op
terugbetaling van gelijk welke kosten, behoudens andersluidende afspraak.
Gebruikers dragen, zowel ten aanzien van derden als ten aanzien van andere gebruikers, als enige de
volle verantwoordelijkheid voor alle engagementen die zij in het kader van hun deelname aan het
project opnemen, inclusief voor alle handelingen die zij daarbij al dan niet stellen.
2DS is in geen geval aansprakelijk voor gelijk welk engagement van of gelijk welk handelen of nalaten
door gebruikers.

6. Klachten m.b.t. andere gebruikers
Klachten m.b.t. bepaalde via de Projectruimte beschikbare inhoud, kunnen gemeld worden conform
de procedure opgenomen onder artikel 6 van de AV.
Wanneer een gebruiker een klacht heeft m.b.t. een andere gebruiker, kan hij dit melden door een email te sturen naar info@planidoo.be. Opdat een klacht ontvankelijk zou zijn, dient zij minstens
volgende gegevens te bevatten:
- naam, voornaam en e-mailadres van de klager, aangevuld met eventuele andere relevante
gegevens via dewelke 2DS contact kan opnemen;
-

De naam waaronder de persoon m.b.t. wie men een klacht wenst in te dienen binnen de
Projectruimte bekend is, evenals alle andere door de klager gekende relevante gegevens
m.b.t. die persoon;

-

Een omschrijving van de feiten aan de basis van de klacht en de reden waarom men de klacht
indient, evenals wat men met de klacht beoogt.

2DS zal iedere klacht met de nodige aandacht trachten te behandelen, maar is geenszins verplicht
om met betrekking tot die klacht welke actie dan ook te ondernemen.
Zonder daartoe verplicht te zijn, behoudt 2DS zich het recht voor om iedere gebruiker waarvan 2DS
meent dat die gebruiker zich onwettig, in strijd met de AV of huidige BV, of anderszins
onaanvaardbaar gedraagt, tijdelijk of definitief uit te sluiten van deelname aan één of meerdere
projecten, dan wel tijdelijk of definitief de toegang tot de Projectruimte te ontzeggen, dit zonder
daartoe een voorafgaande toelating te moeten vragen van gelijk wie en zonder die beslissing te
moeten motiveren.

7. Adviseurs
Gebruikers kunnen voor hun project vrijblijvend beroep doen op Adviseurs.
De bijdragen en adviezen van die Adviseurs reflecteren louter en alleen hun persoonlijke visie.
Gebruikers zijn geenszins gehouden rekening te houden met vermelde bijdragen en adviezen van
Adviseurs; gebruikers beslissen autonoom over de aanpak en uitvoering van hun project en op wie zij
daarvoor beroep doen. De bijdragen en adviezen van de Adviseurs zijn geheel vrijblijvend; zij kunnen
geenszins aansprakelijk worden gehouden voor enige schade ingevolge hun bijdragen of adviezen.
2DS kan in ieder geval ook zelf nooit aansprakelijk worden gesteld voor het handelen (of niethandelen) van Adviseurs in het algemeen, noch voor gelijk welke bijdrage of advies en de eventuele
schadelijke gevolgen daarvan in het bijzonder.

8. Bijzondere bepalingen m.b.t. derden-dienstenaanbieders
Via de Projectruimte wordt derden-partners van 2DS de mogelijkheid geboden bepaalde diensten
voor te stellen en aan te bieden aan gebruikers. 2DS treedt daarbij louter op als “facilitator”. Met
andere woorden: wanneer een gebruiker wenst in te gaan op het aanbod van een derde-

dienstenaanbieder, ontstaat er een rechtstreekse contractuele relatie tussen die gebruiker en de
derde-dienstenaanbieder, waar 2DS geen partij bij is.
De gebruiker en derde-dienstenaanbieder zijn als enige verantwoordelijk voor wat betreft de
aanvaarding en naleving van de voorwaarden waaronder de derde met de gebruiker contracteert.
2DS is dan ook niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de afname van de door die
derde aangeboden dienst.

9. Divers
Indien 2DS enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze BV niet uitoefent, betekent dit in geen
geval dat 2DS afstand doet van dat recht of die bepaling.
Ingeval één of meerdere aspecten van deze BV geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar zouden blijken
te zijn, raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
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