Algemene Voorwaarden, versie 1.00, 6 april 2010.
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: De website: de website www.ovontmoeting.nl
met pagina's over OV Ontmoetingen waar bezoekers oproepen kunnen plaatsen en andere bezoekers
op kunnen reageren. OV Ontmoeting: ontmoeting tussen twee (of meer) reizigers in het openbaar
vervoer (bus, trein, tram, metro en veerboot) Bezoeker: internetter die de website bezoekt Oproeper:
bezoeker die een oproep op de website plaatst. Respondent: bezoeker die reageert op een oproep op de
website. Misbruik: oneigenlijk gebruik van de website www.ovontmoeting.nl.
Artikel 2 Opzet en inhoud van de website
ovOntmoeting.nl heeft de opzet van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De
inhoud bestaand uit oproepen is echter afkomstig van derden (bezoekers) en wordt zonder tussenkomst
van op de website geplaatst. De oproeper is zelf verantwoordelijk voor het eigendom, de juistheid en
volledigheid van de informatie. ovOntmoeting.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste oproepen en
ontvangen reacties geen enkele verantwoordelijkheid.
Artikel 3 Overeenkomst
OvOntmoeting.nl probeert op ovontmoeting.nl reizigers in het openbaar vervoer tot elkaar te brengen.
ovOntmoeting.nl is echter nooit partij bij het feitelijke contact dat eventueel plaatsvindt tussen derden
door gebruikmaking van de site.
Artikel 4 Duur overeenkomst
Oproepen worden op ovontmoeting.nl geplaatst zolang de gebruiker dat wenst. Plaatsing van een
oproep vindt per direct plaats. Zodra de gebruiker zijn/haar oproep laat verwijderen, worden ook de
daaraan gekoppelde oproepen en andersoortige content verwijderd.
Verwijdering kan niet ongedaan gemaakt worden.
Artikel 5 Rechten en verplichtingen
OvOntmoeting.nl is oproeper noch respondent iets verplicht. De oproeper is evenmin verplicht om te
reageren op een reactie van een respondent. De gebruiker geeft ovOntmoeting.nl het recht de
informatie in de oproep te hergebruiken zonder toestemming van de gebruiker.
Artikel 6 Privacy
Voor bezoekers van de website geldt de algemene privacyverklaring van ovOntmoeting.nl. Privacy
van oproeper en respondent zijn gewaarborgd omdat ovOntmoeting.nl hun e-mailadressen niet op
ovontmoeting.nl publiceert. Je e-mailadres wordt nergens op deze site weergegeven en wij zullen geen
gevoelige informatie doorspelen aan derden of zelf deze informatie gebruiken voor spam. Door een
oproep te plaatsen ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
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Artikel 7 E-mailadressen
1. Voor gebruik van de website geeft de oproeper zijn of haar e-mailadres door aan
ovOntmoeting.nl.
2. Op deze manier kan ovOntmoeting.nl de eigenaar van een oproep verifiëren en kan de
respondent met de oproeper in contact komen.
3. Opgave van e-mailadres is nodig om plaatsing van ongewenste oproepen en reacties te
voorkomen en te verwijderen.
4. E-mailadressen worden vertrouwelijk door ovOntmoeting.nl behandeld en nooit op
ovontmoeting.nl gepubliceerd.
5. ovOntmoeting.nl stelt e-mailadressen nooit aan derden beschikbaar.
6. Het e-mailadres van de oproeper wordt bekend bij de respondent, zodra de oproeper reageert
op de reactie van de respondent.
7. Vanaf dat moment vindt er rechtstreeks e-mailverkeer tussen de oproeper en respondent
plaats.
Artikel 8 Misbruik en uitsluiting
ovOntmoeting.nl kan bepalen een oproep indien er misbruik gemaakt wordt. Er kan niet met
ovOntmoeting.nl gecorrespondeerd worden over redenen van uitsluiting. Onder misbruik wordt
verstaan: het gebruik van een oproepen met commerciële doeleinden, oproepen met politieke getinte
en racistische getinte teksten. Ook is het verboden pornografische afbeeldingen, afbeeldingen van
wapens, afbeeldingen die niet het eigendom zijn van de gebruiker of merkafbeeldingen te gebruiken in
de oproep.
Artikel 9 Garantie
ovOntmoeting.nl garandeert niet dat OV Ontmoetingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, noch
dat oproepers altijd een reactie mogen verwachten.
Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring
ovOntmoeting.nl vrijwaart ten opzichte van derden met betrekking tot de aansprakelijkheid van het
gebruik van de website en het gestelde in artikel 7.
Artikel 11 Beveiliging
ovOntmoeting.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of
tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Hiervoor neemt ovOntmoeting.nl passende technische en
organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand der techniek.
Artikel 12 Overig
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Het gebruik van deze site is voor
eigen risico! ovOntmoeting.nl zal verstrekte gegevens niet verstrekken aan derden zonder
toestemming. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda.
Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door ovOntmoeting.nl aangepast worden.
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