Algemene voorwaarden
Op lnmk.nl kunt u een profiel van uzelf plaatsen. Bij het gebruik van lnmk.nl gelden
onderstaande voorwaarden. Door registratie of ander gebruik van lnmk.nl gaat u
akkoord met deze voorwaarden. Leest u ook onze privacyverklaring, waarin wij
uitleggen welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en wat wij met die
gegevens doen.

Artikel 1. Registratievoorwaarden
1.1. Om alle functies van lnmk.nl te kunnen gebruiken, dient u zich te registreren met
een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord.
1.2. Bij registratie dient u de gevraagde gegevens naar waarheid in te vullen.
Uw gebruikersnaam mag niet onfatsoenlijk, misleidend of onwettig zijn.
1.3. U mag slechts één profiel per persoon aanmaken, bij overtreding van deze regel
worden alle profielen opgeheven en kunt u een nieuw profiel aanmaken maar wij
geven 2 kansen bij de 3e kans kunt u geen profiel meer aanmaken bij ons.
1.4. Uw wachtwoord dient u strikt vertrouwelijk te behandelen.
Indien u vermoedt dat uw wachtwoord bij anderen bekend is, dient u hierover contact
met ons op te nemen.
zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Artikel 2. Publicatie van informatie
2.1. Op lnmk.nl kunt u op uw profiel informatie over uzelf neerzetten, zoals teksten en
foto’s, en berichten versturen naar anderen.
2.2. U bepaalt zelf welke informatie u plaatst, maar deze mag niet in strijd zijn met
deze gebruiksvoorwaarden of de wet van het land waar u bent gevestigd of waar wij
zijn gevestigd. In het bijzonder is het verboden om informatie te plaatsen die
smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiende
informatie bevat, commerciële dienstverlening aanbiedt of daartoe uitnodigt, inbreuk
maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend
begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, of onrechtmatig handelen
jegens rechthebbenden, bijvoorbeeld door het aanbieden, opslaan of verspreiden
van hyperlinks, downloadlinks of vergelijkbare informatie die inbreuk maakt op hun
rechten, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren,
waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of
noodzaak verspreiden van persoonsgegevens of foto’s van derden, overlast of
storingen veroorzaakt bij andere gebruikers van lnmk.nl of andere internetgebruikers,
kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
2.3. Uw profiel en andere publieke zichtbare informatie mag geen contactgegevens
bevatten, zoals een e-mail- of telefoonnummer, Skype-adres, handelsnaam,
merknaam, of een verwijzing naar een andere bron (zoals een hyperlink naar een
website of de naam van een Facebook-, Hyves- of ander profiel) waar deze te vinden
is.

2.4. Foto’s dienen alleen uzelf of uw gezin of uw dieren te tonen en geen andere
personen of zaken (tenzij onherkenbaar gemaakt). Foto’s dienen door uzelf gemaakt
te zijn, plaatsjes met teksten mag uiteraard wel mits het nette taal is.
2.5. Wij mogen de door u geplaatste informatie gebruiken voor de dienstverlening op
lnmk.nl, in alle vormen die wij nu of in de toekomst realiseren.

Artikel 3. Privéberichten
3.1. Via lnmk.nl kunt u privéberichten sturen aan andere gebruikers, en
privéberichten ontvangen van andere gebruikers.

3.2. Wij hebben geen controle of invloed op de inhoud van privéberichten. Wij
adviseren u gepaste zorg te gebruiken wanneer u reageert op een privébericht van
een ander. Dit in het bijzonder wanneer u om persoonlijke gegevens of foto’s van
uzelf wordt gevraagd.
3.3. Wij kunnen niet garanderen dat de gebruiker met wie u contact legt,
daadwerkelijk zijn wie zij zeggen te zijn of dat zij bereid zijn tot een ontmoeting buiten
lnmk.nl om. Gebruikers zijn vrij om Nicknamen te gebruiken en ingevulde informatie
zoals woonplaats of voorkeuren kan onjuist zijn zonder dat wij daar controle op
kunnen uitoefenen.
3.4. Wij zullen geen kennis nemen van middels lnmk.nl verzonden of opgeslagen
privéberichten, tenzij dat met u afgesproken is, er een concreet vermoeden van
misbruik van lnmk.nl of schending van deze gebruiksvoorwaarden is, de
kennisneming noodzakelijk is voor een goede werking van de Webapplicatie of wij
daar wettelijk bevoegd gegeven bevel toe verplicht is. In zulke gevallen zullen we ons
inspannen de kennisneming tot een minimum te beperken en geheimhouding
overwegen betreffende datgene waarvan kennis genomen is.

Artikel 4. Toezicht en overtredingen
4.1. Indien wij een vermoedelijke schending, misbruik of overlast bij uw gebruik van
lnmk.nl constateren, zijn wij gerechtigd om alle redelijke maatregelen te nemen om
dit te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg daarvan, ook niet
als het vermoeden onjuist bleek. Wij zullen u indien mogelijk informeren over deze
maatregelen. U vrijwaart ons van alle aanspraken van derden betreffende door u
geplaatste informatie.
4.2. Wij controleren niet vooraf de inhoud van publicaties op lnmk.nl, en kunnen dus
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of misleidende inhoud. Wel zullen
wij op basis van klachten in actie komen en zo nodig maatregelen nemen.

Artikel 5. Beschikbaarheid van lnmk.nl
5.1. Wij doen ons best om ononderbroken beschikbaarheid van lnmk.nl en
achterliggende systemen en netwerken te realiseren.
zo doen wij ons best om lnmk.nl up-to-date, correct functionerend en veilig te
houden. Wij kunnen echter geen harde garanties hierover doen.

5.2. Wij mogen lnmk.nl van tijd tot tijd aanpassen naar eigen inzicht. Wanneer het
substantiële aanpassingen betreft, zullen wij zo veel mogelijk u tijdig informeren.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en overmacht
6.2. Aansprakelijkheid is beperkt tot directe vermogensschade. Iedere
aansprakelijkheid voor iedere andere vorm van schade, zoals indirecte schade,
schade als gevolg van verlies van gegevens of reputatieschade is uitgesloten.
6.3. De eigenaar/beheerder van lnmk.nl kan geen verantwoording aanvaarden
betreffende de via deze site aangeboden dienst, zij kan niet aansprakelijk worden
gesteld als de inschrijving/deelname voor een deelnemer niet het gewenste resultaat
oplevert en niet zal leiden tot een contact, relatie, afspraak en dergelijke, ook wordt
zij gevrijwaard van de aansprakelijkheid indien enige onjuiste of onvolledige
informatie via deze website word aangeboden via de deelnemers. Deelnemers
kunnen, ook als dit niet is toegestaan, onjuiste informatie opgeven of de deelname
van lnmk.nl voor een ander ongeoorloofd doel gebruiken, voor dit ongeoorloofde of
onwettige gebruik van de toepassing van lnmk.nl is elke aansprakelijkheid van
lnmk.nl uitgesloten. lnmk.nl kan de juistheid van de identiteit van haar deelnemers
niet exact controleren of vaststellen, zeker wat betreft de persoonlijke kenmerken als
geslacht, geboortedatum en uiterlijk, om die reden staat lnmk.nl niet in voor de
juistheid, volledigheid of waarheidsgetrouwheid van aangemaakte en deelnemende
profielen evenals niet voor anderszins verstrekte informatie door deelnemers in de
ruimste zin van het woord, nog aanvaardt zij daarvoor enige verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid, waarbij vermeld dat onze service fictieve, gemodereerde profielen
bevat die bijdragen aan entertainment doeleinde waarbij fysiek contact niet mogelijk
is. Deze website is bedoeld voor het tot stand brengen van vriendschappelijke
chatgesprekken tussen entertainment profielen en gebruikers en bevat derhalve
entertainment profielen. De beheerster/eigenaresse aanvaard geen enkele
aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door, voor of van het maken van
afspraken en de mogelijke gevolgen daarvan en ongemakken die daaruit kunnen
voortkomen, deelnemen is voor eigen risico. lnmk.nl is uitsluitend de
contactbemiddeling verschuldigd, niet het welslagen, het gebruik van lnmk.nl geeft
geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte persoon, als de beoogde
resultaten tegenvallen dan kan lnmk.nl daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden,
ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of verwaarlozen van andere leden
of gebruikers.
6.4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of
uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen,
beslaglegging, willekeurig opeisingsprocedure of gerechtelijke procedures,
bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en
uitvoerbelemmeringen en in het geval dat lnmk.nl door haar eigen leveranciers,
ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor
nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd,
zal de uitvoering daarvan worden opgeschort tot de overmacht situatie is opgeheven.

Artikel 7. Content
7.1. De inhoud van lnmk.nl werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. Desondanks is de aanbieder niet aansprakelijk voor de juistheid,
volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. De bijdrages
geven de mening weer van de betreffende auteur. Personages, profielen of bijdragen
kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn niet mogelijk. Onder
geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade
voortkomend uit het gebruik van lnmk.nl. Daarbij onttrekken wij ons van alle
aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de
actie, voor handelingen of verwaarlozing van Gebruikers.

7.2. lnmk.nl heeft entertainment als doel, De aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het
recht voor om gesprekken op Cu2.nl te sturen via zelf gecreëerde profielen.
7.3. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor Profielen die in strijd zijn met de wet.
De aanbieder heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van Profielen
permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een
Gebruiker zal de aanbieder direct op de hoogte worden gebracht. De aanbieder zal
vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om
herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de
website te verwijderen..
7.4. Gebruiker verstrekt de aanbieder een licentie (toestemming) voor het gebruik
van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door de Gebruiker zijn
verstrekt.
In sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen
(informatie, foto's, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.)

Artikel 8. Duur van de overeenkomst
8.1. U kunt van lnmk.nl gebruik maken voor zolang als u zich aan de voorwaarden
houdt. U kunt de overeenkomst op elk moment opzeggen door uw account te
verwijderen via de instellingen.
8.2. Wij mogen uw account opheffen bij geconstateerde schending van de
gebruiksvoorwaarden of misbruik van lnmk.nl. Indien redelijkerwijs haalbaar zullen wij
u eerst een waarschuwing geven. Tevens mogen wij uw account opheffen als u
minstens tien maanden niet ingelogd hebt op uw account.
8.3. Na beëindiging van deze overeenkomst, ongeacht de reden, zijn wij gerechtigd
om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen
informatie te wissen of ontoegankelijk te maken en uw account op te heffen.

Artikel 9. Wijzigingen van de overeenkomst
9.1. Wij mogen deze voorwaarden op ieder moment wijzigen, mits wij de wijzigingen
minstens vier weken voor geplande inwerking treding aan u mededelen. Indien u een
wijziging niet wenst te accepteren, kunt u lnmk.nl niet langer gebruiken na deze

periode. Het gebruik van lnmk.nl na afloop van deze periode zal worden opgevat als
instemming met de wijzigingen.

Artikel 10. Overige bepalingen
10.1. Op deze voorwaarden is het algemene recht van toepassing. Voor zover door
de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor
het rechtsgebied waarin wij gevestigd zijn.
10.2. De door ons ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie,
administratie gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te
leveren door u.
10.3. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook communicatie per e-mail mits
de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
De exploitant, eigenaar en beheerder van lnmk.nl is:
Natasja Hermsen gevestigd in Enschede

