Algemene Voorwaarden
Welkom bij Dieren Surprise! De Dieren Surprise-website en -diensten worden geleverd door MJN bv
("wij" "ons" of "onze"). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw ("u" of "uw") toegang
tot en gebruik van de dierensurprise.nl-website (de "Website") en alle diensten die Dieren Surprise
via de Website aanbiedt, inclusief zonder beperking onze maandelijkse product- en cadeauservice
(gezamenlijk de 'Services').
Dieren Surprise biedt een abonnementsservice voor maandelijkse levering van honden en katten
gerelateerde producten voor uw hond of kat of als een geschenk aan andere honden-en
katteneigenaren. Toegang tot de website, gebruik van de services en aankoop van de producten is
onderworpen aan deze algemene voorwaarden en het privacybeleid van Dieren Surprise dat
beschikbaar is op de website.

Aanvaarding van voorwaarden
Door onze website te gebruiken of u te abonneren op onze services, geeft u aan dat u
onvoorwaardelijk akkoord gaat met de volgende algemene voorwaarden. Lees ze aandachtig, want
ze kunnen zijn veranderd sinds uw laatste bezoek. De meest recente versie van deze Algemene
voorwaarden is te bekijken op www.dierensurprise.nl.

Reikwijdte van de dienst
Dieren Surprise onderhoudt deze website als een service voor de gebruikersgemeenschap die de
website bezoekt met inachtneming van deze algemene voorwaarden. U bent verantwoordelijk voor
het verkrijgen van alle apparatuur en internetservice die nodig is voor toegang tot onze website en
voor het betalen van eventuele kosten voor de apparatuur en service die u selecteert. We kunnen
deze Website of de Services geheel of gedeeltelijk, op elk moment en om welke reden dan ook,
zonder kennisgeving vooraf wijzigen, opschorten of beëindigen. De website kan ook periodiek
onbereikbaar worden vanwege onderhoud of storing van computerapparatuur of om andere
redenen.

Website inhoud
Gebruikers hebben een persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht op toegang tot en
gebruik van de inhoud van deze website onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden. De
term "Inhoud" betekent alle informatie, tekst, afbeeldingen, gegevens, links, software of ander
materiaal dat toegankelijk is via de Website of Services, hetzij door ons gemaakt of verstrekt door
een andere persoon voor weergave op de Website of via de Services.
De inhoud kan typografische fouten, andere onopzettelijke fouten of onnauwkeurigheden bevatten.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in documentnamen en inhoud,
beschrijvingen of specificaties van producten of diensten, of andere informatie zonder verplichting
tot kennisgeving van dergelijke wijzigingen.

U mag Inhoud bekijken, kopiëren, downloaden en afdrukken die beschikbaar is op deze website of
via de Services, onder de volgende voorwaarden:
• De inhoud mag uitsluitend worden gebruikt voor interne informatieve doeleinden. Geen enkel deel
van deze website of de inhoud ervan mag worden gereproduceerd of verzonden in enige vorm, op
welke manier dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren en opnemen voor enig
ander doel.
• De inhoud mag niet worden gewijzigd.
• Auteursrecht, handelsmerken en andere eigendomskennisgevingen mogen niet worden
verwijderd.
Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van of anderszins, van een
licentie of recht om deze website of enige inhoud die op deze website wordt weergegeven, te
gebruiken door middel van framing of anderszins, behalve: (a) als uitdrukkelijk toegestaan door deze
gebruiksvoorwaarden; of (b) met onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming
van een dergelijke derde partij die eigenaar is van het handelsmerk of copyright van materiaal dat op
deze website wordt weergegeven.

Registratie en lidmaatschap; Product verkoop
Om uw lopende Dieren Surspise-maandelijkse abonnement te starten, moet u zich registreren als lid
op onze website. Om u te registreren, kunt u eenvoudig informatie over uw hond verstrekken,
inclusief de grootte (voor een optimale selectie van geschenken), uw verzendinformatie inclusief uw
adres en factuurgegevens en uw geldige e-mailadres en wachtwoord om uw inlogprofiel te maken.
Alle informatie die u aan Dieren Surprise verstrekt, inclusief uw creditcardgegevens, valt onder het
privacybeleid van BarkBox. U bent verantwoordelijk voor het actueel houden van uw
registratiegegevens.
Als een geregistreerde gebruiker van Dieren Surprise gaat u ermee akkoord e-mails te ontvangen
waarin reclame wordt gemaakt voor speciale aanbiedingen, inclusief aanbiedingen van derden. We
kunnen u van tijd tot tijd onze maandelijkse nieuwsbrief sturen. U kunt ervoor kiezen om geen
speciale aanbiedingen of onze nieuwsbrief te ontvangen door een e-mail te sturen naar
inschrijvingen@dierensursprise.nl of te kiezen om u uit te schrijven, zoals vermeld in de betreffende
e-mailcorrespondentie.

Maandelijkse bezorging
Als geabonneerd Dieren Surprise-lid sturen we u elke maand of kwartaal een pakket met een andere
selectie artikelen voor uw hond of kat, dat kan bestaan uit een selectie uit speelgoed, snoepjes,
shampoos, botten, hygiëneproducten, voedselmonsters of andere honden -gerelateerde items
('Producten'). Elke maand of kwartaal van uw abonnement kan de selectie van producten
veranderen. Dienovereenkomstig kan Dieren Surprise niet garanderen dat een selectie die
beschikbaar is in een bepaald tijdsbestek beschikbaar zal zijn in een volgend tijdsbestek.
DOOR IN TE SCHRIJVEN GAAT U AKKOORD DE MAANDELIJKS OF KWARTAAL INSCHRIJFVERGOEDING
TE BETALEN VOOR DE PRODUCTEN DIE ELKE MAAND WORDEN GELEVERD.

Facturering en betalingen
De prijs van de Diensten en / of goederen is volledig betaalbaar vóór levering. Wij werken zonder
uitzondering middels automatische incasso van uw bankrekening middels een SEPA machtiging.
Automatisch wordt elke maand je lopende abonnement in rekening gebracht. Wij werken uitsluitend
met abonnementsperiodes van telkens 1 jaar. Tijdens deze abonnementsperiode worden de kosten
automatisch elke maand in rekening gebracht. Verder, tenzij u uw abonnement of lidmaatschap vóór
het einde van uw dan geldende abonnementsperiode opzegt, wordt uw abonnement aan het einde
van die periode automatisch stilzwijgend verlengd voor een extra abonnementsperiode van dezelfde
hoeveelheid tijd.
We gebruiken een externe betalingsservice om de automatische incasso’s te verwerken en de kosten
te incasseren. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en het ondertekenen van de
SEPA machtiging, verleent u Dieren Surprise het recht om uw informatie op te slaan en te verwerken
bij de externe betalingsservice, die deze van tijd tot tijd kan wijzigen; u stemt ermee in dat Dieren
Surprise niet verantwoordelijk is voor eventuele tekortkomingen van de derde partij om dergelijke
informatie afdoende te beschermen. Alle financiële aangelegenheden met betrekking tot uw
informatie zijn onderworpen aan de voorwaarden van de servicevoorwaarden van de externe
betalingsdienstaanbieder. U erkent dat we de externe betalingsservice kunnen wijzigen en uw
informatie kunnen verplaatsen naar andere serviceproviders die uw informatie coderen met behulp
van Secure Socket Layer-technologie (SSL) of andere vergelijkbare beveiligingstechnologie.

Verzending en risico op verlies
Tenzij anders aangegeven op het moment van uw aankoop, zijn verzendkosten inbegrepen bij uw
bestelling. Bij eerste inschrijving als lid rekenen wij € 5,00 inschrijf en administratie kosten.
Verzenddata en / of aankomsttijden zijn slechts schattingen. Voor schadeclaims moet u Dieren
Surprise binnen 10 dagen na de datum van uw aankoop op de hoogte stellen als u denkt dat uw
bestelling geheel of gedeeltelijk ontbreekt of beschadigd is.
Vervanging van producten en tegoeden op uw account voor verzonden goederen die als nietontvangen zijn geclaimd, zijn onderworpen aan ons onderzoek, waaronder mogelijk kennisgeving
door de post. We zullen uw account naar eigen goeddunken aanpassen. Herhaalde claims van nietgeleverde goederen kunnen leiden tot de annulering van uw lidmaatschap.

Annulering van lidmaatschap
We werken er hard aan om uw lidmaatschap bevredigend te maken; U kunt uw lopende
lidmaatschap echter annuleren via annulering@dierensurprise.nl. Uw annulering moet vóór de
eerste dag van de maand volgend op het einde van uw dan geldende abonnementsperiode aan ons
worden verstuurd.
UW ABONNEMENT BLIJFT ACTIEF TOTDAT U ANNULEERT. TEVENS ALS U UW LIDMAATSCHAP
ANNULEERT VOOR HET EINDE VAN EEN BESTAANDE ABONNEMENTSPERIODE, ZAL U WORDEN
GEHOUDEN VOOR DE REST VAN DIE ABONNEMENTSPERIODE.

UW ABONNEMENT ZAL BLIJVEN DOORLOPEN TOTDAT U ANNULERT EN TEVENS ALS U UW
LIDMAATSCHAP NIET VOORAFGAAND AAN DE EERSTE DAG VAN DE MAAND VOOR HET EINDE VAN
EEN ABONNEMENTSPERIODE, ZAL UW ABONNEMENT AUTOMATISCH VERLENGT WORDEN VOOR
EEN NIEUWE INSCHRIJFPERIODE VAN HETZELFDE BEDRAG.
Alle annuleringsverzoeken die worden ontvangen na de eerste dag van de kalendermaand volgend
op een Abonnementsperiode, zijn van toepassing op de volgende Abonnementsperiode.
We kunnen uw lidmaatschap beëindigen zonder kennisgeving, voor gedrag dat naar onze mening in
strijd is met deze Algemene voorwaarden of ons beleid, schadelijk is voor onze zakelijke belangen of
voor een inactief account.

Beperking van de aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL ZIJN DIEREN SUPRISE OF HAAR BESTUURDERS, WERKNEMERS OF GELIEERDE
PARTIJEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEBRUIKER VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE ANDERE PERSOON
OF ENTITEIT VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF
GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, NIET BEPERKT) , SCHADE VOOR WINSTVERLIES, VERLIES VAN
GEGEVENS, VERLIES VAN GEBRUIK, OF KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE
GOEDEREN OF DIENSTEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK, ONMOGELIJKHEID OM TE
GEBRUIKEN, ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE PRODUCTEN OF
DE WEBSITE OF ENIGE INFORMATIE DAAROM BEVAT, OF HET GEBASEERD IS OP GARANTIE,
OVEREENKOMST, GESCHILLEN (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN OP DE
HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES.
U STEMT IN MET DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN DIEREN SURPRISE IN VERBAND
MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DE WEBSITE, DE INHOUD OF EEN PRODUCT OF DIENSTEN OF
IN OVEREENKOMST, GESCHILLEN OF ANDERSZINS HET BEDRAG DAT U NAAR DIEREN SURPRISE HEEFT
BETAALD IN DE DAN VORIGE KALENDER MAAND .

Schadeloosstelling
Door deze website, onze services of geleverde producten te gebruiken, stemt u ermee in Dieren
SUrprise schadeloos te stellen, te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims, schade, verliezen,
aansprakelijkheden en alle kosten en uitgaven voor verdediging, inclusief maar niet beperkt tot
advocatenhonoraria, die direct of indirect voortvloeit uit een claim van een derde partij die ontstaat
in verband met het gebruik van deze website, services of producten door u of een andere persoon
die toegang heeft tot de website met behulp van uw inlogaccount voor leden.

Inhoud ingediend door gebruikers
Nauwkeurigheid: u mag deze website gebruiken (maar u niet abonneren op onze services) zonder
vrijwillig identificeerbare persoonlijke informatie. Raadpleeg ons privacybeleid voor aanvullende
informatie over onze werkwijzen voor het omgaan met persoonlijk identificeerbare informatie. Als u
er echter voor kiest informatie te verstrekken om u te registreren voor of deel te nemen aan een
service, evenement of promotie op deze website of om onze services te gebruiken, gaat u ermee

akkoord dat u de juiste, volledige en bijgewerkte informatie verstrekt zoals gevraagd op de schermen
die informatie van u verzamelen.
Aansprakelijkheid: wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag van gebruikers of
voor eventuele opvattingen, meningen en verklaringen in Inhoud die wordt ingediend voor openbare
weergave via onze Website, zoals via een online discussieforum of chatroom. We screenen geen
informatie die op online discussieforums of chatrooms is geplaatst, indien aanwezig. Met betrekking
tot dergelijke forums en chatrooms fungeren we als een passief kanaal voor dergelijke distributie en
zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud. Alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten,
aanbiedingen of andere informatie in Inhoud die door gebruikers van een online discussieforum of
chatroom tot uitdrukking worden gebracht of beschikbaar worden gesteld, zijn die van de
respectieve auteur (s) of distributeur (s) en niet van Dieren Surprise. We onderschrijven noch
garanderen de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud. U bent ervoor
verantwoordelijk dat de inhoud die op deze website wordt ingediend, niet wordt verstrekt in strijd
met auteursrechten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van een andere
persoon of entiteit. U bent als enige aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een inbreuk op
auteursrechten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten, of enige andere schade
die voortvloeit uit uw upload, plaatsing of indiening van Inhoud op deze Website. Monitoring: we
hebben het recht, maar niet de plicht, om de inhoud die op onze website is ingediend via een online
discussieforum of chatroom te controleren, om te bepalen of deze algemene voorwaarden en andere
toepasselijke regels zijn nageleefd. We hebben het recht om naar eigen goeddunken materiaal te
bewerken of verwijderen dat is verzonden naar of gepost in een online discussieforum of chatroom
die via deze website wordt aangeboden. Zonder het voorgaande te beperken, hebben we het recht
om materiaal te verwijderen waarvan Dieren Surprise naar eigen goeddunken in strijd is met deze
Algemene voorwaarden of anderszins aanstootgevend is, en u bent als enige verantwoordelijk voor
de Inhoud die u op deze Website plaatst.

Verboden inhoud
Door toegang te krijgen tot onze website of een chatroom, online discussieforum of andere diensten
die via onze website worden aangeboden, stemt u ermee in zich te houden aan de volgende
gedragsnormen. U stemt ermee in dat u geen enkele poging van een andere persoon om onze
website of een gerelateerde chatroom of online discussieforum te gebruiken, zult toestaan of
faciliteren om:
• Inhoud overbrengen die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk,
vulgair, aanstootgevend, obsceen, pornografisch, onzedelijk, wulps of anderszins aanstootgevend is,
zoals bepaald door Dieren Surprise.
• Gebruik een naam of taal die Dieren Surprise naar eigen goeddunken aanstootgevend acht.
• Plaats lasterlijke verklaringen.
• Plaats hatelijke of raciale of etnisch aanstootgevende inhoud.
• Inhoud plaatsen die inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheim van een
ander.
• Publiceer ongevraagde advertenties of promoot producten of diensten op onwettige wijze.

• Een andere persoon of entiteit lastigvallen, bedreigen of opzettelijk in verlegenheid brengen of
angst veroorzaken.
• Zich voordoen als een andere persoon.
• Promoot, vraag of neem deel aan marketing- of piramidespelen op meerdere niveaus.
• Kinderen onder de 18 jaar uitbuiten.
• Neem deel aan storende activiteiten zoals het verzenden van meerdere berichten in een poging het
forum te monopoliseren.
• Introduceer virussen, wormen, Trojaanse paarden en / of schadelijke code op de Website.
• Verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot een computersysteem via de website.
• De privacy van een persoon binnendringen, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van
persoonlijk identificeerbare of anderszins privé-informatie over een persoon zonder hun
toestemming (of toestemming van hun ouders in het geval van een kind jonger dan 13 jaar).
• Vraag om persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar.
• Overtreding van federale, provinciale, lokale of internationale wet- of regelgeving.
• Moedig gedrag aan dat een strafbaar feit of een strafbaar feit zou vormen.

Ingediende inhoud
Dieren Surprise claimt geen eigendom van materialen die u via de website beschikbaar stelt. Met
betrekking tot alle materialen die u indient of beschikbaar stelt voor opname op de Website, verleent
u Dieren Surprise een eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, wereldwijde, royaltyvrije en
niet-exclusieve licentie voor gebruik, kopiëren, distribueren, openbaar weergeven, wijzigen,
afgeleide werken maken en dergelijke materialen of enig deel van dergelijke materialen in sublicentie geven. U verklaart, garandeert en sluit hierbij dat alle door u verstrekte materialen niets
(inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, muziek of video) bevatten waarop u niet het
volledige recht hebt om Dieren Surprise de hierboven gespecificeerde licentie te verlenen. U
verklaart, garandeert en verbindt verder dat alle door u verstrekte materialen geen lasterlijk of
anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten. Dieren Surprise heeft het recht om
door u ingediende inhoud te gebruiken zonder verplichtingen tot vertrouwelijkheid, toeschrijving of
compensatie jegens u.

Minderjarigen
Dieren Surprise-services zijn alleen beschikbaar voor, en mogen alleen worden gebruikt door
personen van 18 jaar en ouder die wettelijk bindende contracten kunnen sluiten onder de
toepasselijke wetgeving. Personen jonger dan 18 jaar kunnen deze service alleen gebruiken in
samenwerking met en onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. In dit geval is de
volwassene de gebruiker en verantwoordelijk voor alle activiteiten, abonnees en kopers.

Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, is alle inhoud op deze website het eigendom van Dieren Surprise en / of
zijn gelieerde ondernemingen of licentiegevers, en wordt deze beschermd tegen ongeautoriseerd
kopiëren en verspreiden door de Nederlandse auteursrechtwetgeving, handelsmerkwetgeving,
internationale conventies en andere intellectuele eigendomsrechten. Productnamen zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
We claimen geen eigendom van Inhoud die door gebruikers is ingediend zonder compensatie door
Dieren Surprise en met de verwachting dat dergelijke Inhoud openbaar toegankelijk zal worden
gemaakt via onze Website. Door dergelijke Inhoud in te dienen, stemt u er echter mee in ons een
wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie te verlenen voor
het gebruiken, verspreiden, reproduceren, wijzigen, aanpassen, afgeleide werken maken van en
publiekelijk uitvoeren of weergeven dergelijke inhoud. Deze licentie blijft van kracht totdat we de
inhoud van onze systemen verwijderen.

Schending van het auteursrecht; Kennisgevings- en
verwijderingsprocedures
Als u van mening bent dat alle materialen op deze website inbreuk maken op uw auteursrecht, kunt
u verzoeken dat deze worden verwijderd. Dit verzoek moet een handtekening (of elektronisch
equivalent) van de auteursrechthouder of een gemachtigde vertegenwoordiger bevatten en moet de
volgende informatie bevatten: (1) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat
volgens u wordt geschonden, inclusief een beschrijving van het werk en, waar mogelijk, een kopie of
de locatie van een geautoriseerde versie van het werk; (2) identificatie van het materiaal dat volgens
u inbreuk maakt en de locatie, inclusief een beschrijving van het materiaal, de website of andere
relevante informatie die ons zal helpen het materiaal te vinden; (3) uw naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres; (4) een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat de klacht over
het gebruik van de materialen niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn
vertegenwoordiger of de wet; (5) een verklaring dat de informatie in uw claim juist is; en (6) een
verklaring dat u "op straffe van meineed" verklaart dat u de wettige eigenaar van het auteursrecht
bent of bevoegd bent om namens de eigenaar te handelen.
In een poging de rechten van auteursrechteigenaren te beschermen, handhaven we een beleid voor
de beëindiging, in gepaste omstandigheden, van gebruikers van deze website die herhaaldelijk
inbreuk maken.

Veiligheid
Wanneer u zich registreert om deel te nemen aan Dieren Surprise-services op deze website, moet u
mogelijk een aanmeldings-ID en een wachtwoord instellen. U bent verantwoordelijk voor het
beschermen van uw login en wachtwoord tegen ongeautoriseerd gebruik en u bent verantwoordelijk
voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account (inclusief maar niet beperkt tot financiële
verplichtingen). U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u denkt dat uw login of
wachtwoord zonder uw toestemming is of kan worden gebruikt, zodat passende maatregelen

kunnen worden genomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen of schade veroorzaakt door
uw nalaten om uw login en wachtwoord te beveiligen.

Garantiedisclaimer
U BENT ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEPALEN OF DE PRODUCTEN GESCHIKT ZIJN VOOR
GEBRUIK OF CONSUMPTIE DOOR UW HOND OF KAT. WIJ KUNNEN GEEN VERZEKERINGEN
BETREFFENDE ALLERGIEËN VERLENEN.
In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw gebruik van de
Producten of uw afhankelijkheid van informatie in Inhoud op deze Website. U GAAT ERMEE
AKKOORD DAT UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL DIE VOORTVLOEIT UIT OF MET
BETREKKING TOT EEN PRODUCT, HET VERVANGEN OF EEN KREDIET IS NAAR EEN ANDERE
MAANDELIJKSE VERZENDING, IN DE DISCRETIE VAN DIEREN SURPRISE. BEHALVE ALS UITDRUKKELIJK
HIERIN GELEVERD, WORDEN ALLE GELEVERDE PRODUCTEN EN ALLE TEKST, AFBEELDINGEN EN
ANDERE INFORMATIE OP OF TOEGANKELIJK VAN DEZE WEBSITE GELEVERD "ALS ZODANIG" ZONDER
ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.
SPECIFIEK, MAAR ZONDER BEPERKING, GARANDEERT DIEREN SURPRISE NIET DAT: (i) DE INFORMATIE
OP DEZE WEBSITE ZONDER FOUTEN IS; (ii) DE PRODUCTEN OF DIENSTEN NIET DEFECT ZIJN; (iii) DE
FUNCTIES OF DIENSTEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT MECHANISMEN VOOR HET
DOWNLOADEN EN UPLOADEN VAN INHOUD) OP DEZE WEBSITE ZULLEN ONONDERBROKEN, VEILIG
OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN; (iv) DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, of (v) DEZE WEBSITE OF
DE SERVER DIE HET BESCHIKBAAR MAAKT, ZONDER VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE
COMPONENTEN ZIJN BESCHIKBAAR.

Links naar websites van derden
Deze website kan links naar websites van derden bevatten die u gemakshalve worden aangeboden.
Elke externe website die via onze website wordt geopend, is onafhankelijk van Dieren Surprise en we
hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de
inhoud van een gelinkte website of voor enig verlies of schade opgelopen in verband met uw gebruik
van dergelijke links of transacties met de exploitanten van dergelijke websites van derden.

Geen impliciete aantekeningen
In geen geval mag een verwijzing naar een product of dienst van een derde of derde partij worden
opgevat als een goedkeuring of goedkeuring door Dieren Surprise van die derde partij of van een
product of dienst die door een derde wordt geleverd. Evenzo betekent een link naar een website van
derden niet dat we de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijven of
aanvaarden. Dieren Surprise aanvaard of garandeert geen producten of diensten die worden
aangeboden door derden via een online discussieforum of chatroom die toegankelijk is via deze
website en is geen partij bij of houdt op geen enkele manier toezicht op transacties waarbij externe
leveranciers van producten betrokken zijn of diensten. Net als bij de aankoop van een product of

service via elk medium of in elke omgeving, bent u verantwoordelijk voor het juiste oordeel en
waakzaamheid.

Juridische kwesties
Wij verklaren niet dat informatie op deze website of de producten of diensten die wij leveren
geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten Nederland. Degenen die ervoor kiezen om deze
website van buiten Nederland te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en op eigen risico en zijn
verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

Beëindiging
We kunnen het maandelijkse abonnement van elke gebruiker of toegang tot onze website of
diensten, inclusief toegang tot een online discussieforum of chatroom, naar eigen goeddunken, om
welke reden en op elk moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. Het is ons
beleid om gebruikers die deze algemene voorwaarden overtreden, naar eigen goeddunken te
beëindigen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde voor beëindiging
van uw toegang tot onze website of diensten.

Handhaving
Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van de
Nederlandse wetgeving.
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen
definitief worden opgelost door arbitrage commissie. Beide partijen moeten zich houden aan
het vonnis van de arbitragecommissie. Doen ze dat niet, dan kan de arbitragecommissie
de rechtbank vragen om de partijen hiertoe te verplichten.

Scheidbaarheid
Voor zover u zich in de Nederland bevindt, als bepalingen van deze Overeenkomst niet zijn
toegestaan door de toepasselijke wet- of regelgeving, zijn deze bepalingen niet van kracht of van
kracht tussen u en Dieren Surprise. Als een deel van deze Algemene voorwaarden onwettig, nietig of
niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt dat deel als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed
op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen tussen u en Dieren Surprise.

Volledige overeenkomst
Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot
het onderwerp hierin. We kunnen, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving, deze
voorwaarden op elk moment herzien door dit bericht bij te werken.

Voor aanvullende informatie
Neem contact op met info@dierensurpise.nl als u vragen hebt over deze Algemene voorwaarden.
Copyright © 2020, Dieren Surprise. Alle rechten voorbehouden.

