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Algemeen
Deze website, en alle onderliggende pagina's, en de daarop bevatte informatie
(gezamenlijk genoemd de "Website"), inclusief de via de Website beschikbaar
gemaakte ratinglijsten ("Ratinglijsten") worden aangeboden door de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond (de "KNSB"). Alle intellectuele eigendomsrechten ten
aanzien van de Website en de Ratinglijsten berusten bij de KNSB en haar
licentiegevers. Het gebruik van de Website en de Ratinglijsten is onderworpen aan de
hieronder opgenomen voorwaarden en beperkingen (de "Voorwaarden"). Door
gebruik te maken van de Website en/of de Ratinglijsten accepteert u dat de
Voorwaarden daarop van toepassing zijn. Indien u de Voorwaarden niet accepteert,
dient u het gebruik van de Website en/of de Ratinglijsten te staken. De KNSB behoudt
zich het recht voor om de Voorwaarden periodiek en geheel naar eigen inzicht en
goeddunken te wijzigen en om onderdelen toe te voegen of te verwijderen (de
"Wijzigingen"). Door de Website en/of de Ratinglijsten na publicatie van de
Wijzigingen te blijven gebruiken, accepteert u de Voorwaarden en de Wijzigingen.
Voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de Website en de Ratinglijsten
De Website en de Ratinglijsten zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve en
nieuwsverschaffende doeleinden. De Website en de Ratinglijsten bevatten geen advies
en/of informatie die bedoeld is om als advies te dienen. Alle informatie op de Website
en in de Ratinglijsten wordt met zorg en aandacht samengesteld en onderhouden
door de KNSB. De informatie is, en wordt, echter niet door een onafhankelijke derde
geverifieerd. Op de Website en/of in de Ratinglijsten kunnen referenties en/of
verwijzingen zijn opgenomen naar websites en informatie die worden aangeboden
en/of beheerd door derden (“Informatie Van Derden”). De KNSB heeft geen invloed
op deze partijen of de door hen aangeboden informatie. De KNSB garandeert niet dat
de informatie op de Website en/of in de Nieuwsbank, waaronder de Informatie Van
Derden, beschikbaar, bruikbaar, betrouwbaar, juist en/of volledig is. Evenmin
garandeert de KNSB dat de Website en/of de Ratinglijsten correct en/of
ononderbroken functioneert en/of ononderbroken toegankelijk zal zijn.
Beperking van de aansprakelijkheid ten aanzien van de Website en/of de
Ratinglijsten
Aan de informatie die via de Website en/of door middel van de Ratinglijsten wordt
aangeboden, kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de informatie
op de Website en/of in de Ratinglijsten is en blijft geheel voor eigen risico van de
gebruiker. De KNSB zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn of
aansprakelijkheid accepteren voor schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei
wijze het gevolg is van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de Website
en/of de Ratinglijsten. De KNSB zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk
zijn of aansprakelijkheid accepteren voor enig handelen of nalaten van derde partijen
in verband met of in relatie tot Informatie Van Derden.
Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, auteurs-, merk-,
handelsnaam- en databankrechten) in, op en met betrekking tot de Website
(inclusief, maar niet beperkt tot, informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en
illustraties op de Website, de lay-out en het ontwerp van de Website) berusten bij de
KNSB en/of haar licentiegevers. Gebruik van (de aangeboden informatie op) de
Website en Ratinglijsten is alleen toegestaan voor persoonlijke, niet commerciële
doeleinden. Ongeacht het middel waarmee (bijv. geautomatiseerde software), de
vorm waarin (bijv. hyperlinks, deep-links) of het medium waarop zulks mogelijk is, is
het niet toegestaan om (enig deel van) de Website en/of Ratinglijsten te kopiëren of
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te reproduceren voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden zonder dat daartoe
voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend door de KNSB.
Verwijderen van informatie
Indien u ondanks alle zorg en aandacht die aan de Website en/of de Ratinglijsten
wordt besteed materiaal op de Website en/of in de Ratinglijsten aantreft waarvan u
meent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins
onrechtmatig is, kunt u bij de KNSB schriftelijk een verzoek indienen om deze
informatie van de Website en/of uit de Ratinglijsten te laten verwijderen per email
aan bondsbureau@schaakbond.nl.
Toepasselijk recht
De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die
voortvloeien uit, of verband houden met, de Website en/of de Ratinglijsten zullen
exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Copyright © 2011 Koninklijke Nederlandse Schaakbond.
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