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

Aanvaarding GebruikersVoorwaarden
Deze website ("website") is een onderdeel van Erotiekportaal.nl.
Erotiekportaal.nl. is op haar beurt een onderdeel van Red Light Key.
Erotiekportaal.nl biedt U, de gebruiker, de bezoeker, de adverteerder of de
partner, deze website, inclusief alle op deze website beschikbare informatie,
advertenties en diensten aan; op voorwaarde dat u alle daarop vermelde
bepalingen, voorwaarden, reglementen en opschriften aanvaardt.
Hiertoe behoren onder andere, de;
•Advertentie regels,
•Website Voorwaarden,
•deze Gebruikersvoorwaarden,
•Algemene Voorwaarden,
•Privacy Verklaring,
•Disclaimer en
•Waarom Cookies
Door uzelf toegang te verschaffen tot deze website gaat u akkoord met
bovenstaande documenten en deze gebruiksvoorwaarden.Indien u NIET
akkoord gaat met deze gebruikersvoorwaarden verzoeken wij u deze website
NIET te gebruiken.
De bezoeker als gebruiker
Als bezoeker ben je 18 jaar of ouder. Als bezoeker van deze website, gebruikt
u deze website, u bekijkt, advertenties, teksten, plaatjes en films of u luistert
naar geluidsfragmenten. Op deze advertenties, teksten, plaatjes, films of
geluidsfragmenten zit het intellectueel recht, het copyright en portretrecht. Het
is hierdoor verboden de advertenties, teksten, plaatjes, films of
geluidsfragmenten te dupliceren en te verspreiden. Het intellectueel recht,
copyright en portretrecht behoort toe aan de adverteerder die de advertenties,
teksten, plaatjes, films of geluidsfragmenten heeft geupload en die hiertoe ook
zelf de rechten van bezit. Het downloaden, opslaan, vermenigvuldigen dan wel
dupliceren van deze bestanden is dan ook strafbaar.

De adverteerder als gebruiker
Als adverteerder dien je 21 jaar of ouder te zijn.
Bij twijfel over het beeldmateriaal, foto's en films en de opgegeven leeftijd kan
ook als je ouder bent dan 21, door onze operators om een kopie legitimatie
gevraagd worden.
Een adverteerder kan zijn:
een prive persoon, een zelfstandig ondernemer zonder personeel (ZZPer)
een bedrijf of een advertentie partner
Adverteren
Om te adverteren moet je een geldig en geverifieerd account hebben.
Je hebt een volledig ingevulde profielpagina
Je mag 1 gratis advertentie plaatsen.
Je mag meerdere advertenties plaatsen in meerdere categorieën.
Je kan je advertentie middels credits omhoog plaatsen.
Je kan Hotspots, Coolspots, Spotlights of Banners aanschaffen middels credits.
Creditbundels
Credits zijn verkrijgbaar in je account via onze Credit PrePay Bundels.
Door u verstrekte informatie foto en film materiaal
Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee
akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de
informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele
eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
U bent als adverteerder zelf verantwoordelijk aangaande het plaatsen van
deze content in combinatie met de AVG en uw Privacy.
Het plaatsen van recensies, informatie teksten of beeldmateriaal
Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers of bezoekers
zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk deze informatie te
controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk.
Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten,
te wijzigen of te verwijderen.
Persoonsgegevens
Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam
en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan
deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt
Contact
indien u een vraag of klacht heeft over deze website neem dan contact met
ons op via de gegevens op de contactpagina
© Red Light Key.

