Fair Use van Trikker
Zo gaan onze voorwaarden eruit zien, na deze beta-versie
Deze overeenkomst is van toepassing op de diensten die Trikker BV aanbiedt. Door onze dienst te
gebruiken, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen,
kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing
en op de website te vinden.
Diensten
Via ons nieuwslab kun je artikelen, blogs, vlogs en andere media digitaal benaderen, lezen en zien;
je kunt editors volgen of de verdieping van thema’s opzoeken. Je kunt teasers doorbladeren, erin
zoeken en je kunt ze delen. Uitgebreide informatie over onze dienst vindt je in ons Privacy
Statement (die informatie is onderdeel van deze overeenkomst). Een deel van onze dienst is gratis,
maar voor volledige toegang tot de meeste publicaties vragen we een vergoeding.
Daarnaast worden ook andere producten aangeboden, die in relatie staan tot de publicaties op het
nieuwslab. Hierop zijn dezelfde voorwaarden van toepassing.
Wij behouden ons het recht voor om publicaties en andere producten te verwijderen, je kunt geen
rechten aan ontlenen dat je die eerder op het platform wél hebt kunnen vinden.
Inschrijven
Je kunt onze diensten gebruiken door je hier met naam en e-mailadres in te schrijven. Je krijgt dan
van ons een persoonlijk lidmaatschap, met gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet toegestaan
meer dan één persoonlijk account af te sluiten. Wees voorzichtig met je persoonlijke gegevens en
geef deze nooit aan derden. Gebruik je samen een familie- of bedrijfsaccount, let dan bijzonder op.
Trikker is niet verantwoordelijk voor misbruik van je account. Als je vermoedt dat inbreuk is
gemaakt op je lidmaatschap, laat het ons weten via meerspringlevend@trikker.nl.
Uitschrijven
Je kunt je altijd uitschrijven voor onze dienst. Stuur een e-mail naar
minderspringlevend@trikker.nl, en wij heffen je lidmaatschap op.
Tevens kunnen wij je lidmaatschap beëindigen als je in strijd met deze overeenkomst of
toepasselijke regelgeving handelt.
De betaling op den duur
Bij inschrijving maak je op enig moment een online ‘portemonnee’ aan. Deze kun je aanvullen met
een bedrag tussen € 5,- en € 150,- door middel van een betaling aan Trikker. Het tegoed kun je
aanwenden om toegang te krijgen tot publicaties. Wanneer je een publicaties niet leest, (sluiten
binnen 10 seconden) dan krijg je je geld terug.
Voor alle diensten geldt een fair-use-policy: als we het idee krijgen dat je misbruik van onze
openheid maakt kunnen we terugboeken blokkeren. We laten je het in dat geval uiteraard weten.
Aangeschaft tegoed wordt enkel teruggestort bij bijzondere omstandigheden. In een dergelijke
situatie wordt het resterende deel van het aangeschafte bedrag teruggestort. Wij zijn namelijk
verplicht het tegoed dat reeds gebruikt is, uit te betalen aan de journalisten.
Privacy
Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In ons privacy statement lees je daar meer
over. Mocht je daarna nog vragen hebben, neem contact op met meerspringlevend@trikker.nl.
Aansprakelijkheid
Je gebruikt onze diensten voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg
van het gebruik van onze dienst mocht ervaren.
Intellectuele Eigendomsrechten
De inhoud van onze diensten is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet
toegestaan delen van onze diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te
exploiteren. De diensten zijn enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in je eigen
leesomgeving.
Klachtenregeling en geschillen
Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar minderspringlevend@trikker.nl
en we reageren snel. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor onze regio.
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