SPELVOORWAARDEN
Toepasselijkheid
Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing en hebben betrekking op de website en applicatie Connectro, een
online spel bedoeld voor particulier gebruik dat ter beschikking gesteld wordt door Croonwolter&dros BV en
ARA Groep BV te Rotterdam (hierna gezamenlijk: de eigenaar).
Door de webpagina en/of App te gebruiken gaat u akkoord met deze voorwaarden. Eventuele aanvullingen
op of aanpassingen van de voorwaarden gelden vanaf het moment van plaatsing op de website en eventueel
met terugwerkende kracht.
De inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt
geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in
enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina en/of App of met de onmogelijkheid de webpagina en/of App te kunnen raadplegen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord
opleveren. De eindgebruiker is verantwoordelijk voor al hetgeen hij/zij vanuit de webpagina verzendt. Indien
op enigerlei wijze inbreuk wordt gemaakt op (merken)rechten van derden door hem/haar zelf samengestelde vellen is de gebruiker daarvoor geheel aansprakelijk en vrijwaart hij/zij de eigenaar voor alle gevolgen
daarmee samenhangend.

Kosten gebruik
Aan gebruik van Connectro zijn geen kosten verbonden. De eindgebruiker kan er ook geen rechten aan ontlenen.

Wijziging of beëindiging van Connectro
De eigenaar mag de webpagina en/of App naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten)
veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de
gevolgen van verandering of beëindiging.

Klachten
Iedere eindgebruiker die een klacht heeft over (de werking van) Connectro kan deze kenbaar maken aan de
eigenaar via connectro@croon.nl
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Intellectueel Eigendom
Al het op de website en of in de App aanwezige materiaal, in welke vorm ook, is intellectueel eigendom van
de eigenaar of wordt door de eigenaar op grond van een geldige licentie.

Aansprakelijkheid
De eigenaar besteedt de grootst mogelijke zorg aan de werking en inhoud van Connectro. Desondanks is het
mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere fouten in
Connectro gebruikte materiaal, van welke aard dan ook, kan de eigenaar niet worden tegengeworpen en kan
op geen enkele wijze een verplichting voor de eigenaar in het leven roepen. Voor zover wettelijk toelaatbaar
sluit de eigenaar aansprakelijkheid voor schade en of andere ongewenste neveneffecten uit met betrekking
tot de website en de App Connectro.
Voor alle door eindgebruiker zelf up te loaden vellen geldt dat gebruik daarvan geheel voor eigen risico van
de eindgebruiker komt. De vellen mogen op geen enkele wijze in strijd zijn met de goede zeden, waaronder
onder meer wordt verstaan compromitterend, discriminerend en/of op enigerlei wijze onoorbaar of aanstootgevend. De eindgebruiker is daarvoor geheel verantwoordelijk en aansprakelijk ingeval van schade, in welke
vorm dan ook.
De eigenaar zal de website en App monitoren en de gemaakte vellen controleren (en zich daarbij in spannen
zulks binnen 48 uur af te ronden).

Overige voorwaarden
Voorts zijn van toepassing de overige op de site en/of App Connectro staande statements, disclaimers e.d.
Privacy Statement: de eigenaar gaat zorgvuldig om met eventuele persoonlijke gegevens die bij gebruik van
Connectro worden ingevoerd of achtergelaten.
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