Disclaimer
(deze heeft betrekking op de website die u nu bezoekt)

Algemeen
Deze website is een onderdeel van Erotiekportaal.nl.
Het onderstaande is van toepassing op deze website.
Door deze website als bezoeker of adverteerder te gebruiken stemt u in met,
deze Disclaimer.
Door deze website als bezoeker of adverteerder te gebruiken stemt u tevens
in met, onze:
•Advertentie Regels;
•Algemene Voorwaarden;
•Gebruikers Voorwaarden;
•Website Voorwaarden;
•Privacy Verklaring;
•Disclaimer
Beschikbaarheid
Alle informatie, teksten en aanbevelingen op deze website kunnen zonder
voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen
ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van
(tijdelijke) niet-beschikbaarheid, gezien het tonen van deze website hiervoor
afhankelijk is van inspanningen van andere partijen.
Telecommunicatie
Om van sommige diensten gebruik te maken is een (mobiele) telefoon
noodzakelijk. Deze website, onderdeel van het crossover internet erotiek
platform Erotiekportaal.nl, is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
kosten die op het gebied van telecommunicatie via de telecomprovider aan
gebruiker in rekening worden gebracht.
Persoonsgegevens
Met uitzondering van de persoonsgegevens die gebruiker voor registratie
en/of opening van een account doorgeeft, verbiedt deze website het
uploaden van content waarin persoonlijke of vertrouwelijke (privé-)informatie
met betrekking tot een natuurlijk persoon of rechtspersoon bekend worden
gemaakt. Voorbeelden van dergelijke verboden uploads zijn:

telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens van gebruiker,
wachtwoorden en overige informatie van financiële aard.
Upload door derden
Voor het geval dat persoonlijke informatie met betrekking tot een natuurlijk
persoon of beelden van zo’n natuurlijk persoon ten behoeve van opname in
een media album op deze website (of voor dergelijke doeleinden) wordt
geüpload, verzekert de gebruiker dat zo’n persoon toestemming tot zo’n
overdracht heeft gegeven. De daarmee verband houdende verwerking van
gegevens en verdere gebruikmaking van dergelijke content staan in de
websitevoorwaarden nader uitgewerkt.
Deze website
Deze website garandeert geen foutloze content en software, evenmin dat de
service van deze website nooit kan worden onderbroken. Voor een dergelijke
garantie is deze website van teveel partijen afhankelijk, onder wie ook de
gebruiker zelf (accurate internetbrowser bijvoorbeeld.)
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan
de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en
typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op
deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Deze website of de eigenaar hiervan aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door
gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze
website.
Deze website kan geen enkele verantwoording nemen voor content die niet
het exclusieve eigendom is van de aanbiedende gebruiker (op of in, zijn/haar
account, profiel of elke andere plaats op het crossover platform van
Erotiekportaal.nl en waar openbare gebruikersinformatie is te zien).
Deze (hierboven) en andere bepalingen gaan ervan uit dat gebruikers alleen
content uploaden waar zij de gebruik- en publicatierechten van hebben.
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust middels het crossover internet
erotiek platform Erotiekportaal.nl bij Red Light Key of bij derden welke met
toestemming dit (beeld)materiaal, als adverteerder(s) of partners beschikbaar
hebben gesteld aan het crossover internet erotiek platform Erotiekportaal.nl
waar deze website een onderdeel van is. Vermenigvuldiging in wat voor vorm
dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming
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