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Adverteerders en gebruiksrechtovereenkomst & notice

RESERVERING van advertentieruimte op startpagina ikhebje.nl
Gaarne dit formulier uitprinten en faxen naar: 084 224 0449.  Vragen, suggesties, ideeën? Bel 020-6140197
Door u zelf in te vullen:

Ik ga akkoord met de plaatsing van: Pakket 4 TEKSTLINK OPTIMA (v.a. € 37,41 p/mnd)

(maak hokje zwart voor wat u wenst) Pakket 3 SNELKOPPELINK OPTIMA (v.a. € 37,41 p/mnd)

Pakket 2 TEKSTLINK de LUXE (v.a. € 149,91 p/mnd)

Pakket 1 SNELKOPPELINK de LUXE (v.a. € 183,33 p/mnd)

Uw gewenste plaats op ikhebje.nl: Categorie op ikhebje.nl
(maak hokje zwart voor wat u wenst) Homepage op categorie op ikhebje.nl

Rechterkolom Homepage op ikhebje.nl
Homepage op ikhebje.nl

Looptijd van uw campagne: 1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
(maak hokje zwart voor wat u wenst)

Categorie keuze: ___________________________________________________

Periode van/tot:  ________ -  ________-  2011        _______ -  ________-  2011

Totaal prijs: € _____________    (excl. BTW).

Opmerkingen: ____________________________________________________

____________________________________________________

URL: http://www. ___________________________________________

Tekst onder snelkoppeling: ______________________________________________
(maximaal 20 karakters incl. spaties)

Tekst bij tekstlink: _____________________________________________________
(maximaal 38 karakters incl spaties)

Datum ondertekening: ___________-_________-  2011.

Naam in BLOKletters: ________________________________________

Handtekening: ________________________________________

Factuuradres:
Naam (bedrijf): ____________________________________________________

Adres: ____________________________________________________

Postcode: _______________ Plaats:_______________________________

Dit formulier én uittreksel KvK (minder dan 6 maanden oud) faxen naar: 084 224 0449.
Bij vragen belt u met: 020-6140197. Bij retour van deze fax ontvangt u een factuur.
U verklaart bij ondertekening akkoord te gaan met deze overeenkomst en de factuur per omgaande te voldoen na
ontvangst.
Hartelijk dank voor uw opdracht. www.ikhebje.nl

* Beëindiging overeenkomst; (óók indien er een periode is vastgelegd in deze overeenkomst)
De beëindiging van deze overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opzegging
minimaal 7 dagen voor het verstrijken van de afgesproken periode. Indien er geen schriftelijke opzegging is ontvangen
wordt de periode telkens met één maand verlengd totdat de schriftelijke opzegging ontvangen is door IKHEBJE.NL.BV.
Bijlagen bij deze overeenkomst maken deel uit van deze overeenkomst.

http://www/
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Advertentievormen op een rij voor startpagina www.ikhebje.nl.
(Alle genoemde prijzen zijn excl. 19 % BTW)

P A K K E T  4 "TEKSTLINK OPTIMA"
"Tekstlink Optima" is een tekstlink met plaatje in de rechterkolom op een Categorie op www.ikhebje.nl
Op de rechterkolom in een Categorie kunt u zowel tekst kwijt als een plaatje. Deze vorm van adverteren is
uiterst interessant als u een duidelijk statement over uw product wilt geven gecombineerd met een
herkenbaar plaatje (21 x 21 pixels) én popup venstertje (Max. 50 breed x 100 pixels lang). Omdat u in uw
doelgroep categorie adverteert bent u er zeker van dat voornamelijk geïnteresseerden daar komen kijken.
€ 49,= per maand.
€ 135,= voor 3 maanden (€ 45,= per maand)
€ 250,= voor 6 maanden (€ 41,66 per maand)
€ 449 voor 1 jaar (€ 1,23 per dag / € 37,41 per maand)

P A K K E T  3 "SNELKOPPELINK OPTIMA"
"Snelkoppelink OPTIMA " op een Categorie op www.ikhebje.nl
Op de Home page van een Categorie kunt u zowel tekst kwijt als een plaatje (50 x 50 pixels) dat eruit ziet
als de vertrouwde snelkoppeling op de desktop van uw computer. Deze unieke vorm van adverteren is
uiterst interessant als u een duidelijk statement over uw product wilt geven, verkoop wilt generen,
naams/merk bekendheid wilt creëren... Dit alles wordt gecombineerd met een herkenbaar plaatje in de
vorm van een snelkoppeling. Omdat u in uw doelgroep categorie adverteert bent u er zeker van dat
geïnteresseerden bij u komen kijken.
€ 49,= per maand.
€ 135,= voor 3 maanden (€ 45,= per maand)
€ 250,= voor 6 maanden (€ 41,66 per maand)
€ 449 voor 1 jaar (€ 1,23 per dag / € 37,41 per maand)

P A K K E T  2 "TEKSTLINK de LUXE"
"Tekstlink de luxe" in rechter kolom op de Homepage op www.ikhebje.nl
In de rechterkolom op de ikhebje.nl Homepage kunt u zowel tekst kwijt als een plaatje (21 x 21 pixels)
gecombineerd met een herkenbaar popup venstertje (Max. 50 breed x 100 pixels lang). Deze unieke vorm
van adverteren is uiterst interessant als u een duidelijk statement over uw product wilt geven, verkoop wilt
generen, naams/merk bekendheid wilt creëren...Omdat u in uw doelgroep categorie adverteert bent u er
zeker van dat voornamelijk geïnteresseerden komen kijken en op uw "Tekstlink de Luxe" klikken..
€ 195,= per maand.
€ 549,= voor 3 maanden (€ 183,= per maand)
€ 999,= voor 6 maanden (€ 166,50 per maand)
€ 1799 voor 1 jaar (€ 149,91 per maand)

P A K K E T  1 "SNELKOPPELINK de LUXE"
"Snelkoppelink de luxe " op de HomePage op www.ikhebje.nl
Op de Home page kunt u zowel tekst kwijt als een plaatje (50 x 50 pixels) dat eruit ziet als de vertrouwde
snelkoppeling op de desktop van uw computer.
Deze unieke vorm van adverteren is uiterst interessant als u een duidelijk statement over uw product wilt
geven, verkoop wilt generen, gecombineerd met een herkenbaar plaatje in de vorm van een snelkoppeling.
Omdat u in uw doelgroep categorie adverteert bent u er zeker van dat geïnteresseerden bij u komen kijken.
De "Snelkoppelink de Luxe" kan geplaatst worden op een van Nederlands succesvolste startpagina
concepten. Adverteren op de Homepage van ikhebje is de toplocatie om uw website/product/dienst via een
opvallende "Snelkoppelink" (beeldmerk) te promoten of verkoop te genereren en naamsbekendheid te
verwerven.
€ 249,= per maand.
€ 699,= voor 3 maanden (€ 233,= per maand)
€ 1350,= voor 6 maanden (€ 225,= per maand)
€ 2200,= voor 1 jaar (€ 183,33 per maand)

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN  ikhebje.nl
Deze Website en diensten van IKHEBJE.NL wordt u aangeboden mits u deze overeenkomst aanvaardt zonder wijziging van de bepalingen, voorwaarden en
aanduidingen die erin zijn opgenomen. Door gebruik van deze Website geeft u aan in te stemmen met al deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen. Deze
Website bevat links naar andere Websites die t.b.v. IKHEBJE.NL worden gesponsord, en op uw gebruik van iedere IKHEBJE.NL link zijn de eventuele
gebruiksvoorwaarden die op deze IKHEBJE.NL site zijn vermeld van toepassing tenzij anders opgegeven door desbetreffende sponsor. In geval dat in deze
overeenkomst opgenomen bepalingen, voorwaarden en aanduidingen strijdig zijn met de Gebruiksvoorwaarden die op een bepaalde IKHEBJE.NL link site staan
vermeld, prevaleren de Gebruiksvoorwaarden voor die IKHEBJE.NL link site.

BEPERKING VOOR GEBRUIK
Het is niet toegestaan het idee, de informatie, software, producten of services die van deze Website worden verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren,
verzenden, tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen
of te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging van de maker Data Universal BV en/of rechthebbenden.



Overeenkomst startpagina ikhebje.nl / Adverteerder
Pagina 3 van 4

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
De IKHEBJE.NL site en de IKHEBJE.NL links sites kunnen links bevatten naar Websites die door andere partijen dan IKHEBJE.NL B.V.  worden geëxploiteerd.
Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. IKHEBJE.NL en/of rechthebbenden hebben geen zeggenschap over dergelijke Websites, en is niet
verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat IKHEBJE.NL links naar dergelijke Websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van
IKHEBJE.NL B.V.  en/of rechthebbenden van het materiaal op die Websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK
U mag de IKHEBJE.NL site gebruiken en www.ikhebje.nl promoten mits u IKHEBJE.NL B.V.  en/of rechthebbenden garandeert dat u deze Website niet zult
gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen verboden is.

GEBRUIK VAN ON LINE WEBGEMEENSCHAPPEN
Indien de IKHEBJE.NL site bulletin-board services, chatruimten, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen en/of andere faciliteiten voor boodschappen of
communicatie (genoemd, "IKHEBJE.NL diensten") bevat, stemt u ermee in de IKHEBJE.NL diensten uitsluitend te gebruiken voor het verzenden en ontvangen
van gepaste boodschappen en materialen die verband houden met dat bepaalde Forum. Wanneer u een IKHEBJE.NL dienst gebruikt, stemt u ermee in dat u
zich onthoudt van het volgende (dit is geen uitputtende opsomming):

Het belasteren, misbruiken, kwellen, achtervolgen, bedreigen of anderszins schenden van de persoonlijke rechten van anderen (zoals het recht op
privacy en met betrekking tot publiciteit).

Het publiceren, openbaar maken, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, profane, lasterlijke, inbreuk makende, obscene,
onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie.

Het uploaden van bestanden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door wetten inzake de intellectuele eigendom (of
door het recht op privacy of met betrekking tot publiciteit), tenzij de rechten hierop bij u berusten, of tenzij u alle benodigde toestemming hebt
verkregen.

Het uploaden van bestanden die virussen of beschadigde bestanden bevatten, of andere soortgelijke software of programma’s die de werking van
de computer van een ander kunnen beschadigen.

Het houden of doorsturen van enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven.

Het downloaden van bestanden die door een andere gebruiker van een Forum openbaar zijn gemaakt en waarvan u weet, of redelijkerwijs kan
weten, dat deze zodanig niet op legale wijze kunnen worden gedistribueerd.

Het vervalsen of verwijderen van enige auteursrechtaanduiding, wettelijke of andere eigendomsaanduidingen, of labels van de oorsprong of bron
van software of van andere materialen die in een bestand zijn opgenomen dat door middel van uploaden is weggezet.

Het beperken of hinderen van andere gebruikers in hun gebruik en genot van de IKHEBJE.NL diensten.

IKHEBJE.NL B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om uw toegang tot enige of alle IKHEBJE.NL diensten zonder voorafgaande kennisgeving te
beëindigen.
IKHEBJE.NL B.V. is niet verplicht toezicht te houden op de IKHEBJE.NL diensten. IKHEBJE.NL B.V. behoudt zich echter te allen tijde naar eigen goeddunken, het
recht voor alle informatie te verstrekken die krachtens enig toepasselijk recht, voorschrift, juridisch proces of verzoek van de overheid benodigd is, of
informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, niet openbaar te maken of te verwijderen.
U bevestigt dat alle IKHEBJE.NL diensten openbare media zijn, en geen particuliere; derhalve mogen uw uitingen zonder uw medeweten door anderen worden
gelezen. Neem altijd de nodige voorzichtigheid in acht wanneer u in een IKHEBJE.NL dienst informatie verstrekt die persoonlijke gegevens bevat over uzelf of
uw kinderen. IKHEBJE.NL B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud, boodschappen of informatie in IKHEBJE.NL diensten en onderschrijft deze evenmin;
derhalve wijst IKHEBJE.NL B.V. alle aansprakelijkheid met betrekking tot de IKHEBJE.NL diensten en eventuele rechtsvorderingen die uit uw medewerking aan
een IKHEBJE.NL dienst voortvloeien uitdrukkelijk van de hand. Forummanagers en -presentatoren zijn geen geautoriseerde woordvoerders van IKHEBJE.NL
B.V., en hun visie weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs die van IKHEBJE.NL B.V.
Door het openbaar maken van boodschappen, het uploaden van bestanden, het invoeren van gegevens, of door zich op enigerlei andere wijze bezig te houden
met communicatie door middel van deze Website, geeft u IKHEBJE.NL B.V. toestemming om:

1. Dergelijke uitingen te gebruiken, wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, te verveelvoudigen,
publiceren, er sublicenties op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.

2. Het aan derden in sublicentie geven van het onbeperkt recht om enig voornoemd recht dat is verleend met betrekking tot de uitingen uit te
oefenen.

Het bovenstaande omvat tevens het recht om alle intellectuele eigendomsrechten in dergelijke uitingen te exploiteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot
rechten ingevolge wetgeving inzake auteursrecht, handelsmerken, dienstenmerken of octrooien onder enig toepasselijk rechtsgebied.

OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE SOFTWARE
Eventuele software die beschikbaar is gesteld om vanaf deze Website te kunnen downloaden ("Software") is een werk waarvan het auteursrecht berust bij
IKHEBJE.NL B.V., Data Universal BV en/of haar leveranciers/partners. Op uw gebruik van de Software zijn de bepalingen van een eventuele
gebruiksrechtovereenkomst van toepassing, die bij de Software hoort of daarbij is ingesloten ("Gebruiksrechtovereenkomst "). Het is niet toegestaan enige
Software waarbij een Gebruiksrechtovereenkomst behoort of is ingesloten te installeren of te gebruiken tenzij u eerst instemt met de bepalingen van de
Gebruiksrechtovereenkomst. Voor Software waarbij geen Gebruiksrechtovereenkomst behoort, kan IKHEBJE.NL B.V. u, de gebruiker, hierbij een persoonlijk,
niet-overdraagbaar gebruiksrecht te verlenen om de Software te gebruiken om deze Website in te zien en anderszins te gebruiken in overeenstemming met
deze bepalingen, en met geen enkel ander doel, mits u alle auteurs recht- en eigendomsaanduidingen intact laat. Wij wijzen erop dat alle Software, met
inbegrip van maar niet beperkt tot alle HTML-code en Active X-controles die in deze Website zijn opgenomen, eigendom zijn van IKHEBJE.NL B.V.  en/of haar
leveranciers en wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. Iedere verveelvoudiging of her distributie van de Software is
uitdrukkelijk bij de wet verboden, en kan zware civiel- en strafrechtelijke maatregelen tot gevolg hebben. Overtreders zullen worden vervolgd voor zover
maximaal mogelijk is. ZONDER AF TE DOEN AAN HET VOORGAANDE, IS HET KOPIËREN OF VERVEELVOUDIGEN VAN DE SOFTWARE OP EEN ANDERE SERVER OF
LOCATIE VOOR VERDERE VERVEELVOUDIGING OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN. EVENTUELE GARANTIES OP DE SOFTWARE WORDEN
UITSLUITEND VERLEEND CONFORM DE BEPALINGEN VAN DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. U bevestigt dat op de Software, en op eventuele begeleidende
documentatie en/of technische informatie, het toepasselijke export controlerecht van Europa van toepassing is. U stemt ermee in de Software niet te zullen
exporteren of herexporteren, noch direct, noch indirect, naar landen waarvoor in de de gehele wereld een exportbeperking van kracht is.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie, software, producten en services die in de IKHEBJE.NL site zijn opgenomen, kunnen onvolkomenheden of drukfouten bevatten. Er worden
periodiek veranderingen aangebracht in de informatie op deze Website. IKHEBJE.NL B.V. en/of haar respectieve leveranciers en/of rechthebbenden kunnen te
allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in deze Website aanbrengen. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die worden ontvangen via deze
Website voor het nemen van persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen en u dient een ter zake deskundige te raadplegen voor op uw situatie
toegespitst advies.
IKHEBJE.NL B.V.  EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID
VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS OPGENOMEN IN DEZE WEB SITE, VOOR

http://www.ikhebje.nl/
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WELKE TOEPASSING DAN OOK. AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS
WORDEN GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. IKHEBJE.NL B.V. EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS WIJZEN
HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN DAARMEE SAMENHANGENDE
GRAFISCHE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, EIGENDOM, GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALDE TOEPASSING, ALSMEDE GARANTIES DAT ZE NIET INBREUKMAKEND ZIJN.
VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK DWINGEND RECHT IS IKHEBJE.NL B.V.  EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN
GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, AANVULLENDE, INCIDENTELE EN BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE,
MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, VOORTVLOEIEND UIT, OF OP
DE EEN OF ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEND MET, HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN OM
DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, DE VOORZIENING VAN SERVICES OF HET FALEN OM SERVICES TE VERLENEN, NOCH VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE,
PRODUCTEN, SERVICES EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERKREGEN OF DIE ANDERSZINS
VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS,
ZELFS ALS IKHEBJE.NL B.V. OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. AANGEZIEN SOMMIGE
RECHTSSYSTEMEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE
VOORGAANDE BEPERKING OP U WELLICHT NIET VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIG GEDEELTE VAN DEZE WEBSITE, OF MET ÉÉN
VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE TE STAKEN.

SERVICE CONTACTPERSOON
Gelieve contact op te nemen met info@ikhebje.nl met vragen over of problemen met deze Website.

TOEGANGSBEPERKING
IKHEBJE.NL B.V. en/of rechthebbenden behouden zich het recht voor om een gebruiker naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot de
IKHEBJE.NL website en de IKHEBJE.NL diensten te ontzeggen.

WIJZIGING VAN DEZE BEPALINGEN
IKHEBJE.NL B.V.  en/of rechthebbenden behouden zich het recht voor om de bepalingen en aanduidingen waaronder deze Website wordt aangeboden te
wijzigen.

ALGEMEEN
Op deze overeenkomst is de wetgeving van Nederland van toepassing. U onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van rechtbanken in
Amsterdam, Nederland met betrekking tot alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze Website of hierop betrekking hebben. Gebruik van deze
Website is ongeautoriseerd in enig rechtsgebied waar de naleving van deze bepalingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze paragraaf, niet kan
worden afgedwongen. U stemt ermee in dat er, als gevolg van deze overeenkomst of van het gebruik van deze Website geen samenwerkingsverband,
compagnonschap, agentuurovereenkomst of dienstverband bestaat tussen u en IKHEBJE.NL. B.V. Op de nakoming van deze overeenkomst door IKHEBJE.NL
B.V. zijn bestaand recht en juridische processen van toepassing, en niets dat in deze overeenkomst is opgenomen doet afbreuk aan het recht van IKHEBJE.NL
B.V. om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van deze Website of informatie die aan
IKHEBJE.NL B.V. is verstrekt of door IKHEBJE.NL B.V. is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Indien wordt bepaald dat enig onderdeel van deze
overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van
garantie en aansprakelijkheidsbeperking, dan wordt die ongeldige of niet afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare
bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarna het resterende gedeelte van de overeenkomst van kracht zal
blijven. Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en IKHEBJE.NL B.V. met betrekking tot deze Website en vervangt alle
voorgaande of gelijktijdige communicaties en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en IKHEBJE.NL B.V. met betrekking
tot deze Website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere aanduiding die in elektronische vorm is gegeven zal als bewijsmateriaal worden
toegelaten in juridische of administratieve procedures die zijn gebaseerd op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en onderworpen aan
dezelfde bepalingen als andere bedrijfsdocumenten en records die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en aangehouden. Fictieve namen van
vennootschappen, producten, mensen, personages en/of gegevens die in deze overeenkomst worden genoemd zijn niet bedoeld om enige echte persoon,
vennootschap, product of gebeurtenis weer te geven. Alle rechten die in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk zijn verleend worden voorbehouden.

AUTEURSRECHT- EN HANDELSMERKAANDUIDINGEN:
Voor de inhoud van deze Website geldt:

Copyright © 2000-2011 IKHEBJE.NL B.V. onder licentie van Data Universal BV (All rights reserved) en/of haar leveranciers.

Alle rechten voorbehouden.
ikhebje.nl en andere namen producten en/of services waarnaar hierin

wordt verwezen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Data Universal BV / S. Cosman
Overige product- en bedrijfsnamen die worden vermeld kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke  eigenaars/rechthebbenden.


