Op het gebruik van onze diensten zijn onderstaande Gebruiksvoorwaarden en Privacyvoorwaarden van
toepassing.

Gebruiksvoorwaarden
Deze Gebruiksvoorwaarden (‘Voorwaarden’) worden uitgegeven door Bedrijfsnaam (‘Bedrijf’) voor de
levering van chat- en entertainmentdiensten (‘Diensten’). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door om
ervoor te zorgen dat u ze begrijpt. Zodra u uw online registratie heeft afgerond op www.stoute.date
(‘Website’) en uw lidmaatschap is geactiveerd zult u een juridisch bindende overeenkomst zijn
aangegaan met Bedrijf voor de levering van Diensten. U bent dan tevens als Member lid geworden en
gaat akkoord met de voorwaarden en bepalingen van deze Voorwaarden en Privacyvoorwaarden voor
de gehele duur van uw lidmaatschap.
Bezoekers van Website die zich niet als member registreren worden ook gebonden aan de
Voorwaarden en Privacyvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, gebruik dan niet
deze Website en registreer u dan niet voor Diensten.
1. Overige definities
- Content: door Member aangeleverd materiaal voor plaatsing op Website, zoals openbare
memberprofielinformatie, teksten, foto's, video’s en/of door Member verzonden berichten, reacties,
foto's en video’s;
- Credits: de interne valuta om Premium toegang mee af te rekenen;
- Inlogcode: de door Bedrijf aan Member verstrekte code waarmee Member toegang krijgt tot Website;
- Gratis toegang: het gratis lidmaatschap van Website waarbij Member toegang tot Website krijgt en
beperkt van Diensten gebruik kan maken;
- Member: lid van Diensten en de contractspartij van Bedrijf bij deze overeenkomst;
- Misbruik: het plaatsen van Content op Website of het versturen van berichten waarmee de rechten of
privacy van anderen worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële
informatie en spam, het versturen van commerciële SMS-nummers, het doen van grievende of
beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of
verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming;
- Premium toegang: het betaalde lidmaatschap van Website waarbij Member door het aanschaffen van
Credits naast toegang tot Website ook volledig van Diensten gebruik kan maken.
2. Overeenkomst
2.1. Deze Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere tussen Bedrijf en Member gesloten
overeenkomst en zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst.
2.2. Van op deze Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Bedrijf
schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. De overeenkomst komt tot stand doordat Member het op Website vermelde inschrijfformulier via
Website aan Bedrijf toezendt of doordat Member een eerste bericht naar een profiel via Website heeft
verzonden en dit inschrijfformulier c.q. bericht door Bedrijf is ontvangen.
2.4. De overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.5. Deelname is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder.
3. Prijs en betaling
3.1. Member verkrijgt bij inschrijving een Gratis toegang lidmaatschap.
3.2. Indien Member met andere members wenst te communiceren of Diensten volledig te gebruiken,
dient Member het lidmaatschap op te waarderen naar Premium toegang. Member dient daarvoor
Credits aan te schaffen. De op Website vermelde bedragen voor aanschaf van Credits zijn in euro en
inclusief 21% omzetbelasting. Bedrijf brengt op geen enkele wijze extra kosten in rekening via Member
diens mobiele telefoonrekening.
3.3. Door het betalingsformulier op Website in te vullen machtigt Member Bedrijf om het verschuldigde
bedrag van diens bankrekening of creditcard af te schrijven. Dit is afhankelijk van de gekozen
betaalmethode. Indien het door Member verschuldigde bedrag na ontvangst van het betalingsformulier
door Bedrijf niet (geheel) kan worden afgeschreven van de opgegeven betaalmethode, vervalt Premium
toegang tot Diensten.

3.4. Indien een betaling door Member wordt gestorneerd of wanneer het automatische incasseren van
Member diens bankrekening of creditcard om een andere reden niet is gelukt, betekent dit dat Member
in verzuim is in de nakoming van diens betalingsverplichting. Dit veroorzaakt extra kosten welke Bedrijf
naast de hoofdsom bij Member in rekening zullen brengen. Bij het uitblijven van betaling, zal Bedrijf een
incassobureau inschakelen. Member is in dat geval 15% van de hoofdsom met een minimumtarief van
40,00 euro incassokosten verschuldigd conform de Wet op de Incassokosten (WIK).
3.5. Door Bedrijf ontvangen betalingen worden niet gerestitueerd. Credits zijn maximaal 12 maanden
na aankoop geldig. Bedrijf behoud zich het recht voor om na 12 maanden ongebruikte Credits in het
persoonlijke memberaccount te verwijderen.
3.6. Member kan beroepen op de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat
in op het moment van aanmelding voor Gratis toegang. Ontbinding van de overeenkomst dient Member
binnen de bedenktermijn via menu Instellingen in het persoonlijke memberaccount in te stellen.
Wanneer Member gebruik maakt van Premium toegang vervalt direct het recht op de wettelijke
bedenktermijn.
3.7. Bedrijf kan de tarieven van Credits of het aan het Premium toegang verbonden recht tot gebruik
van Diensten eenzijdig aanpassen, uitbreiden of intrekken.
4. Gebruiksrecht
4.1. Bedrijf verleent aan Member het niet-exclusieve recht van toegang tot Website om de op Website
geregistreerde gegevens in te zien. Dit recht omvat uitsluitend het recht om Website te gebruiken
overeenkomstig het doel waarvoor de Website is ontwikkeld. Dit gebruiksrecht van Member is niet
overdraagbaar.
4.2. Member zal Website uitsluitend rechtmatig gebruiken en zich in ieder geval onthouden van:
a.Misbruik;
b.het gebruiken of toegang proberen te krijgen tot computersystemen en/of netwerken van
anderen dan zichzelf;
c.onderzoek of beproeving van de beveiliging van Website of netwerken van anderen dan
zichzelf;
d.het aantasten van de werking van Website of netwerken van anderen dan zichzelf;
e.het vervreemden, verhuren of verstrekken aan derden, ten behoeve van derden gebruiken,
wijzigen, verwijderen of onbruikbaar maken van de door het in artikel 4.1 bedoelde recht
toegankelijke gegevens van anderen dan zichzelf;
f.het ontwerpen, vervaardigen, introduceren en verspreiden van computervirussen en andere
computerprogrammatuur die mogelijk schade aan de Website zou kunnen veroorzaken;
g.het schenden van intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van andere
gebruikers.
Gedragingen van derden die gebruik maken van de aan die Member verstrekte Inlogcode worden aan
die Member toegerekend als ware die gedragingen van die Member zelf.
4.3. Member verleent automatisch aan Bedrijf een onherroepelijke, eeuwige, niet-exclusieve,
internationale gebruiksrecht om diens Content te gebruiken om Diensten mogelijk te maken. Bedrijf
heeft het recht de inhoud van het openbare memberprofiel, inclusief foto's en video's, te gebruiken in
promotiemateriaal.
4.4. Member’s openbare memberprofiel en diens openbare inhoud kan worden doorzocht door
zoekmachines van derden.
5. Inlogcode
5.1. Member is volledig verantwoordelijk voor het inloggen op Website en het gebruik van de door
Bedrijf aan Member verstrekte Inlogcode.
5.2. De Inlogcode van Member is geheim. Bedrijf en Member nemen redelijke maatregelen om te
voorkomen dat anderen dan Member kennis kunnen nemen van de aan Member verstrekte Inlogcode.
5.3. Indien Bedrijf constateert en/of redelijkerwijs vermoedt dat anderen dan Member gebruik (kunnen)
maken van de Inlogcode of indien de Member Bedrijf van een zodanig gebruik op de hoogte stelt,
blokkeert Bedrijf met onmiddellijke ingang de toegang via de bewuste Inlogcode tot Website. Bedrijf
stelt Member, voor zover nodig, op de hoogte van het onbevoegde gebruik en de blokkering van de

Inlogcode en verstrekt zo spoedig mogelijk na de blokkering een vervangende Inlogcode aan Member.
5.4. Bedrijf heeft het recht om het gebruik door Member van de Inlogcode zonder voorafgaande
ingebrekestelling tijdelijk of blijvend te deactiveren, indien Member enige verplichting jegens Bedrijf niet
nakomt.
6. Gebruik van Diensten
6.1. Het gebruik van Diensten door Member is volledig op eigen risico. Member dient zich bewust te zijn
dat wanneer Member betrokken is bij Internet communicatie, met mensen die onbekend voor Member
zijn, dat deze mensen niet noodzakelijk kunnen zijn wie zij zeggen te zijn en dat deze mensen
informatie kunnen verstrekken of op een bepaalde manier gedragen die onbetrouwbaar is, misleidend
of onwettig.
6.2. Member aanvaard de verantwoordelijkheid voor de inhoud van door Member zelf of via diens
persoonlijke memberaccount verzonden Content en de Content welke Member plaatst op diens
openbare profiel of in de openbare ruimte van Diensten. Member onthoudt zich van het plaatsen van
Content die aanstootgevend, pornografisch, racistisch of wettelijk verboden zijn, inclusief jeugdfoto's
(onder 18 jaar), groepsfoto's, foto’s waar kinderen op voorkomen, foto's van andere mensen dan
Member zelf en dan herkenbaar in beeld of foto's van dieren.
6.3. Het is Member niet toegestaan om persoonlijke informatie, waaronder telefoonnummers,
adresgegevens, e-mailadressen en verwijzingen naar social media kanalen, openbaar te maken op het
eigen memberprofiel of via Content te verspreiden via Diensten.
6.4. Het is Member niet toegestaan om zich op Website voor meer dan 1 lidmaatschap aan te melden.
6.5. Bedrijf behoudt het recht om het openbare memberprofiel van Member en alle Content verzonden
via Diensten in te lezen, te modereren of eventueel zonder enige mededeling vooraf te weigeren of te
verwijderen.
7. Opzeggen
7.1. Member is gerechtigd zich per direct, zonder opgave van redenen, af te melden voor lidmaatschap
van Diensten.
7.2. Bedrijf heeft het recht om het lidmaatschap van Member en gebruik van Diensten volledig of
gedeeltelijk zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren of te beëindigen. Dit voor welke reden
dan ook.
7.3. Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit van Diensten, heeft Bedrijf de mogelijkheid het
lidmaatschap van Member automatisch op te heffen wanneer Member gedurende minimaal 12
maanden Diensten niet heeft gebruikt.
7.4. Bij het vervallen van een lidmaatschap komen alle Credits direct te vervallen. Ontvangen
betalingen worden niet gerestitueerd.
8. Gegevens
8.1. Door inschrijving verklaart Member zich akkoord met het ontvangen van speciaal geselecteerde
aanbiedingen van Bedrijf en derden en geeft hierdoor toestemming voor het versturen van (al dan niet
in opdracht van anderen) commerciële boodschappen aan het e-mailadres van Member. Member kan
zich hiervoor te allen tijde uitschrijven via de uitschrijflink in een dergelijke commerciële boodschap.
8.2. De wijze waarop de privacy van Member wordt gewaarborgd staat beschreven in de
Privacyvoorwaarden.
8.3. Member zal Bedrijf vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat door
Bedrijf verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking in strijd
zijn met het geldende recht.
9. Aansprakelijkheid
9.1. Bedrijf biedt Member door gebruik van Website en Diensten geen enkele garantie op succes, een
date of een relatie. Personages, memberprofielen en/of advertenties kunnen fictief zijn met enkel een
entertainment doelstelling. Het contact via berichten is in die gevallen gemodereerd. Fysieke contacten
zijn derhalve niet in alle gevallen mogelijk. Bedrijf wijst alle, in de mate dat dat door de wet is
toegestaan, garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit van Diensten, overeenstemming met de
beschrijving en geschiktheid voor een bijzonder doel.
9.2. Bedrijf controleert niet vooraf de nauwkeurigheid of juistheid van de informatie en Content
gepubliceerd door haar members. Bedrijf behoudt zich het recht voor Content, memberprofielen of
andere members te verwijderen, echter dat garandeert niet dat Bedrijf al het offensieve materiaal kan

verwijderen. Door gebruik te maken van Diensten accepteert Member dat Member in aanraking kan
komen met offensief materiaal.
9.3. Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke (gevolg)schade van Member of van derden.
9.4. Member vrijwaart Bedrijf terzake alle aanspraken van derden tot vergoeding van (gevolg)schade,
die verband houden met deze overeenkomst.
9.5. Indien en voor zover een gerechtelijke instantie niettemin oordeelt dat Bedrijf aansprakelijk is voor
de (gevolg)schade van een Member of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk
te vergoeden, wordt de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot het totaal door Member betaalde
bedrag aan Credits.
10. Aanvullende voorwaarden
10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.2. In geval van een geschil tussen Bedrijf en Member is de rechtbank te Amsterdam bevoegd tot
kennisneming van het geschil of, ter keuze van Bedrijf, de rechtbank die anders bevoegd zou zijn van
het geschil kennis te nemen.
10.3. Bedrijf heeft het recht de Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Voorwaarden op bestaande
overeenkomsten van toepassing te verklaren en zijn effectief op het moment van publicatie.
Indien u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Privacyvoorwaarden
Deze Privacyvoorwaarden wordt uitgegeven door stoute.date (‘Bedrijf’) voor de levering van chat- en
entertainmentdiensten (‘Diensten’). Lees deze Privacyvoorwaarden zorgvuldig door zodat u weet hoe
uw persoonsgegevens worden verkregen en gebruikt. Zodra u uw online registratie heeft afgerond op
www.stoute.date (‘Website’) en uw lidmaatschap is geactiveerd zult u een juridisch bindende
overeenkomst zijn aangegaan met Bedrijf voor de levering van Diensten. U bent dan tevens als
Member lid geworden en gaat akkoord met de voorwaarden en bepalingen van deze
Privacyvoorwaarden en Gebruiksvoorwaarden voor de gehele duur van uw lidmaatschap.
Bezoekers van Website die zich niet als member registreren worden ook gebonden aan
de Gebruiksvoorwaarden en Privacyvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met
de Gebruiksvoorwaarden en Privacyvoorwaarden, gebruik dan niet deze Website en registreer u dan
niet voor Diensten.

1. Verwerking persoonsgegevens
Het hoofddoel van Bedrijf bij het verzamelen van persoonsgegevens is Member de mogelijkheid van
een veilig, efficiënt en persoonlijk gebruik van Diensten te verschaffen. Allereerst worden de
persoonsgegevens van Member door Bedrijf gebruikt voor de uitvoering van Diensten. Daarbij gaat het
onder andere om het opstellen van een memberprofiel, het versturen van chatberichten, etcetera. Voor
betalingen die verband houden met het lidmaatschap van Website worden de in dat kader relevante
gegevens verzocht en verwerkt.
Bedrijf zal GEEN persoonlijke gegevens van Member zoals diens echte naam, e-mail adres, mobiele
telefoonnummer of IP-adres op Website publiceren of aan andere members verstrekken. Deze
gegevens blijven ten alle tijde strikt persoonlijk en vertrouwelijk. In het geval dat Bedrijf vraagt om
persoonlijke informatie, benadrukt Bedrijf dat publicatie niet mogelijk is zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Member.
Bedrijf verwerkt de persoonsgegevens van Member verder voor een adequate dienstverlening,
uitvoering van overeenkomsten met Member, relatiebeheer, het verbeteren van haar dienstverlening en
het nakomen van wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het
opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Website, haar
klanten en/of medewerkers.

Daarnaast kunnen de persoonsgegevens van Member worden gebruikt om Member al dan niet op
basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en producten of
diensten van Bedrijf, zustermaatschappijen en samenwerkende partners. Member kan tevens per email benaderd worden met informatie, speciale aanbiedingen of interessante acties van Bedrijf en
adverteerders van consumentenproducten/diensten. Member kan zich hiervoor te allen tijde uitschrijven
via de uitschrijflink in een dergelijke commerciële boodschap.

2. Bescherming van gegevens
Bedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de
persoonsgegevens van Member te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking.
Indien betalingsgegevens voor het gebruik van Diensten vereist zijn, maakt Bedrijf ter overdracht
gebruik van Secure Socket Layer (SSL). Deze software versleutelt alle voor de betaling relevante
persoonlijke gegevens zoals creditcardnummer, banknummer, rekeningnummer, naam en adres.

3. Cookies
Zowel Bedrijf als andere partijen maken op Website gebruik van cookies. Met behulp van cookies kan
er onder meer voor worden gezorgd dat Member bij een bezoek aan Website zich niet herhaaldelijk
hoeft in te loggen of dat Member telkens dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Ook onthoudt
een cookie de instellingen en voorkeuren van Member.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van Website en/of Flash-applicaties
wordt meegestuurd en door de Internet browser op de harde schrijf van de computer van Member
wordt opgeslagen. Cookies worden niet ingezet om programma's uit te voeren of virussen op de
computer van Member te laden. Cookies kunnen de computer of bestanden die op de computer staan
niet beschadigen.
Member heeft te allen tijde de mogelijkheid het plaatsen van cookies te weigeren. Dit gebeurt in de
regel door de desbetreffende optie in de configuratie van de Internet browser of aanvullende
programma's te selecteren. Als Member voor het uitschakelen van cookies kiest, kan dit het aantal
geboden services verminderen en het gebruik van Diensten nadelig beïnvloeden.
Bedrijf plaatst verder cookies op de computer van Member om te voorkomen dat Member een bepaalde
advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te
registreren.

4. API's
Bedrijf kan gebruik maken van zogenaamde API's, wat staat voor Application Programming Interfaces.
Indien Member toestemming geeft aan een API zal er communicatie ontstaan tussen de betreffende
website (bijvoorbeeld Facebook) waarvoor de API toestemming vraagt en Website. Als gevolg daarvan
kan de informatie die Member achter heeft gelaten binnen die betreffende website (bijvoorbeeld
Facebook) gedeeld worden met Website. Voor het plaatsen van een API zal altijd om de toestemming
van Member worden gevraagd, welke te allen tijde weer door Member ingetrokken kan worden.

5. Wijziging
Bedrijf heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden en/of Privacyvoorwaarden te wijzigen en de gewijzigde
voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren en zijn effectief op het
moment van publicatie.
Indien u vragen heeft over deze Privacyvoorwaarden verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

