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Algemene voorwaarden 
 

Haarlem, 1 augustus 2009 

 

Algemeen 

TrotseMoeders.nl is een online magazine voor aanstaande mama’s en moeders. Wij 

streven ernaar om door middel van deze internetsite steeds correcte en actuele 

informatie te verschaffen. TrotseMoeders.nl kan er niet voor instaan dat die informatie na 

verloop van tijd of op het moment dat deze internetsite geraadpleegd wordt nog steeds 

juist, volledig of actueel is. TrotseMoeders.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de 

gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze internetsite. 

TrotseMoeders.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden 

informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.  

 

TrotseMoeders.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor uitspraken en teksten 

van haar bezoekers, bloggers, leden en deelnemers, dan wel voor beeldmateriaal 

geplaatst door haar bezoekers, bloggers, leden en deelnemers. Hoewel de beheerders en 

moderators van deze website trachten elk algemeen verwerpelijk materiaal zo snel 

mogelijk te verwijderen, is het niet mogelijk om elk bericht te lezen. Dit gegeven erkent 

u dat alle berichten die op deze site worden geplaatst de visies en meningen van de 

auteurs geven, en niet die van de beheerders, moderators of webmaster en dat deze niet 

verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud ervan. 

 

Het gebruik van de hyperlinks is volledig voor eigen risico. TrotseMoeders.nl aanvaardt 

geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud. 

TrotseMoeders.nl kan cookies gebruiken om informatie op te slaan op uw lokale 

computer. Deze cookies bevatten niets van de informatie die u hierna zal invullen; ze 

dienen enkel om uw gebruikerservaring te verbeteren.  

 

 

Copyright  

TrotseMoeders.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, 

merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot 

alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch 

materiaal en logo’s). 

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TrotseMoeders.nl is het niet 

toegestaan om informatie van deze site te verspreiden, te downloaden, te 

vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken. Wel voor uw eigen persoonlijk 

gebruik mag u informatie op deze internetsite afdrukken en/of downloaden. 

 

Mocht zich onverhoopt tekst- en/of illustratiemateriaal op de website bevinden dat in 

strijd is met de auteurswet, dan verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact op met 

de redactie. Het betreffende materiaal zal dan onmiddellijk van de site worden 

verwijderd!  
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Wet Bescherming Persoonsgegevens: 

Uw gegevens nemen wij op in ons bestand, welke is aangemeld bij het CBP (College 

Bescherming Persoonsgegevens) onder nummer m1335528. De gegevens van leden van 

TrotseMoeders.nl worden voor het verstrekken van informatie en/of aanbiedingen ook ter 

beschikking gesteld aan partners van Data Unlimited en/of TrotseMoeders.nl en aan 

speciaal geselecteerde bedrijven. Indien men hiertegen bezwaar heeft, kunt u ten alle 

tijden uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u de verleende toestemming voor het 

gebruik van uw emailadres intrekken. In beide gevallen kunt u dit kenbaar maken door 

een email te sturen naar info@TrotseMoeders.nl of u kunt een briefkaart sturen naar: 

TrotseMoeders.nl, Postbus 5477, 2000 GL te Haarlem.  

 

Op de site van TrotseMoeders.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. 

TrotseMoeders.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de 

omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement en/of 

algemene voorwaarden (indien aanwezig) van de site die u bezoekt. 

 

 

Aanbiedingen 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle 

aanbiedingen die TrotseMoeders.nl doet op haar website of op haar webshop 

www.TrotseMoeders-webshop.nl, zijn uit naam van derden en niet van TrotseMoeders.nl 

zelf. TrotseMoeders.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de aanbieding, 

de bestelling, de levering, de producten en alles wat hier om heen zit. Voor tarieven en 

beschrijvingen geldt: wijzigingen en tekstfouten voorbehouden.  

 

 

Prijsvragen en wedstrijden van TrotseMoeders.nl 

Wanneer je meedoet aan prijsvragen of wedstrijden van TrotseMoeders.nl zijn er een 

aantal regels die voor iedere deelnemer gelden: 

- TrotseMoeders.nl werkt met de winacties, oftewel de verloting van prijzen, samen 

met de onderneming E2MA. Om kans te maken op de te winnen prijzen, is elke 

deelnemer verplicht om bij elke winactie de daarvoor bestemde actieformulier in te 

vullen. Deelnemers vullen hun contactgegevens in en beantwoorden een aantal 

vragen van E2MA. Het invullen van dit actieformulier met gegevens en vragen voor 

de derden partij E2MA vallen onder de Algemene Voorwaarden van E2MA die 

deelnemers op het eerste scherm van dit actieformulier kunnen vinden. E2MA 

behoudt zich o.a. het recht om uw gegevens te verstrekken aan derden. 

- Prijzen en kortingen die gerelateerd zijn aan het aanmelden op TrotseMoeders.nl 

gelden alleen voor volledig en correct ingevuld aanmeldingen en voor die 

aanmeldingen die zich volledig hebben geregistreerd.  

- TrotseMoeders.nl is niet aansprakelijk voor het niet, foutief of te laat ontvangen 

inzendingen.  

- TrotseMoeders.nl behoudt altijd het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname 

zonder opgaaf van reden.  

- Winnaars worden gekozen door de redactie van TrotseMoeders.nl en/of een team van 

juryleden die door TrotseMoeders.nl is samengesteld. De juryleden worden niet 

bekendgemaakt of TrotseMoeders.nl maakt zelf hierop een uitzondering. 
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- De prijswinnaars worden op de site bekend gemaakt. Over de uitslag wordt verder 

niet gecorrespondeerd. 

- Prijzen zijn niet inwisselbaar voor andere prijzen of geld. 

- De prijzen worden zo snel mogelijk thuisgestuurd. Indien het een prijs betreft die, om 

wat voor een reden dan ook, niet verstuurd kan worden volgen nadere instructies zo 

snel mogelijk. 

- Alle prijzen worden beschikbaar gesteld door derden. TrotseMoeders.nl is niet 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de prijzen. Ook behouden de derden partijen 

het recht om een vervangende prijs beschikbaar te stellen indien zij de eerder 

gecommuniceerde prijs om welke reden dan ook niet kunnen leveren. 

- TrotseMoeders.nl is niet aansprakelijk voor het niet of te laat ontvangen van prijzen, 

noch voor onvolledig of foutief ingevulde adresgegevens door deelnemers. 

- TrotseMoeders.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan producten die 

tijdens het verzenden is opgelopen. 

- Medewerkers van TrotseMoeders.nl en Data Unlimited BV worden uitgesloten voor 

deelname. 

- TrotseMoeders.nl behoudt het recht dit reglement op ieder moment te wijzigen. 

 

 

Wijzigingen: 

TrotseMoeders.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de gehele 

algemene voorwaarden. Check daarom regelmatig de algemene voorwaarden voor het 

beleid van TrotseMoeders.nl.  

 

TrotseMoeders.nl is een handelsnaam van Data Unlimited BV. Data Unlimited is te 

bereiken via: Postbus 5477, 2000 GL Haarlem, info@trotsemoeders.nl. 

 

 

Handelswijze leden, bloggers en deelnemers van TrotseMoeders.nl 

U gaat ermee akkoord geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, 

dreigende, seksueel georiënteerde of anderzijds verwerpelijke berichten of opmerkingen 

te plaatsen, die van toepassing zijnde regels en/of wetten schenden. Het plaatsen van 

dergelijke berichten of opmerkingen kan ertoe leiden dat u onmiddellijk en permanent 

wordt verbannen van deelname aan deze website, en uw service provider kan 

geïnformeerd worden. Het IP-adres van alle berichten wordt opgeslagen om deze 

voorwaarden te kunnen opleggen. U gaat ermee akkoord dat de webmaster, beheerder 

en moderators van deze website het recht hebben om onderwerpen te verwijderen, 

bewerken, verplaatsen of sluiten wanneer zij dit nodig vinden. Als gebruiker gaat u 

ermee akkoord dat de informatie die u bij ons invoert wordt opgeslagen in een database.  


