I Algemene Gebruiksvoorwaarden
1. Welkom bij Brikkels Motor Marktplein!
Welkom bij www.brikkels.nl - (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek.
Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van
01-08-2014 van toepassing op ieder gebruik van de website Brikkels.nl (de
"Website")
Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze
Gebruiksvoorwaarden. Brikkels.nl raadt u aan deze voorwaarden aandachtig
door te lezen en regelmatig raad te plegen om op de hoogte te blijven van
eventuele wijzigingen.
2. Beperking aansprakelijkheid Brikkels.nl
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle
schade die geleden wordt door
(i) gebruik van de diensten van Brikkels.nl;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website;
(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de
Website; of
(v) wijzigingen in de diensten van Brikkels.nl of wijzigingen in of op de
Website.
II Regels voor het plaatsen van advertenties
1. Brikkels.nl – Motor Marktplein is een advertentieplatform
Brikkels.nl Motor Marktplein is een platform waar een Adverteerder
Advertenties kan plaatsen. Brikkels.nl is geen partij bij de overeenkomst die
tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en
Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.
2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website
2.1 Advertenties die door een Adverteerder op Brikkels.nl worden geplaatst,
dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.
2.2 Het opmaken van een Advertentie:
a. In iedere Advertentie mag maar één motorfiets aangeboden worden.
b. Het is enkel toegestaan motoren aan te bieden. Het aanbieden van kleding,
en of accessoires o.i.d. is niet toegestaan.
c. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving de
motor te bevatten.

d. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands zijn
opgesteld.
e. Het is niet toegestaan om Advertenties meer dan één keer op de Website te
plaatsen.
f. Het is enkel toegestaan om A1 en A2 motoren aan te bieden in deze
categorieën. Dit betekend dat deze af fabriek dit vermogen moeten hebben op
kenteken.
g. Gereduceerd 35 kW mag worden aangeboden in een ADVERTENTIE mits
deze al op 35kW staat of als de meerprijs wordt vermeld voor het ombouwen.
2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:
a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend,
onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen de motor dat ter
verkoop wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.
b. Een Advertentie mag geen discriminerende, pornografische, beledigende of
en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen
politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd
zijn met de openbare orde of de goede zeden.
c. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het
direct of indirect promoten van een bedrijf. Het doel van de Advertentie dient
enkel ten behoeve van de verkoop van de aangeboden motor.
d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen
betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
e. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op
te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar
advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het
verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
f. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst
om kliks op een bepaalde website te genereren.
2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten
Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn
of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan
te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.
Adverteerders worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van
het desbetreffende product of dienst te kennen.
2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden
a. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat
inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder
andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat
(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zonder
toestemming van die andere partij;
(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zonder
toestemming van die andere partij; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zonder
toestemming van die andere partij.
b. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van de
motor worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden.
c. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam
worden gebruikt van de onderneming waarvan motor afkomstig is. Het
noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de
Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.
d. De motor mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere motoren
worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele
wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van de motor. Bij
de vergelijking mag geen merknaam behorende bij de andere vergelijkbare
motor worden genoemd.
e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met
betrekking tot de echtheid van de motor dat in de Advertentie wordt
aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun
producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden
op brikkels.nl.
f. Brikkels behoud zich het recht voor om een ADVERTENTIE welke zich niet
aan bovenstaande regels houdt zonder opgave van reden te verwijderen.
Mocht hier bezwaar tegen gemaakt willen worden kan hier door middel van
een e-mail contact met Brikkels worden opgenomen.
3. Disclaimer Brikkels
De informatie op Brikkels.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van
Brikkels. Brikkels doet dit met veel passie en uiterste zorg om zo een actuele
en compleet mogelijke inhoud op Brikkels.nl te hebben. Echter is het mogelijk
dat de inhoud van deze site onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen helaas
niet altijd voorkomen worden en er kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend aan de inhoud en Brikkels kan niet aansprakelijk worden gehouden
voor de gevolgen van het gebruik. Wij kunnen er niet voor instaan dat de
informatie op Brikkels.nl geschikt is voor het doel waarvoor u het wilt
gebruiken. Tevens is het mogelijk dat er via Brikkels.nl toegang wordt verleend
tot sites van derden, ook dan kan Brikkels niet aansprakelijk worden gehouden
voor de gevolgen van het gebruik en/of de (correcte) inhoud van deze sites en
hoe zij omgaan met uw (persoons) gegevens. Wij adviseren u daarom om de
disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden te lezen indien deze
aanwezig zijn. De informatie op Brikkels.nl wordt dagelijks aangevuld en
eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder
enige kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen dan ook niet garanderen
dat de site continu foutloos zal draaien en aanvaarden dan daarop ook geen
aansprakelijkheid.
Kortom: Brikkels is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade
hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van
inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de

internetpagina van Brikkels.nl of derden beschikbaar is.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's
van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de
webmaster, de internetprovider of Brikkels. Brikkels kan op geen enkele
manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet
aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit
uit de betreffende uitingen. Ook niet indien deze websites het logo van
Brikkels.nl bevatten. Wij wijzen u erop dat (de inhoud van) deze websites niet
zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit.
Naast de website is het ook mogelijk om te reageren via Facebook. Het feit dat
er een reactie te lezen is op de website en/of Facebook betekent niet dat
Brikkels deze mening deelt of ondersteunt. Hier kunnen wij dan ook niet voor
instaan of aansprakelijk voor worden gesteld. Hetzelfde geldt voor de
(win)acties die u hier kunt tegenkomen. Brikkels is niet verantwoordelijk voor
de antwoorden die worden gegeven en mochten er onverhoopt antwoorden
verloren gaan zijn wij niet aansprakelijk. Mocht u de winnaar zijn en reageert u
niet dan zijn wij gerechtigd om de prijs aan een ander te verstrekken.
Copyright
Brikkels behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite van Brikkels.nl
verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de
teksten of grafische voorstellingen in de site van Brikkels.nl mag zonder
schriftelijke toestemming van Brikkels openbaar worden gemaakt, verspreid
en/of verveelvoudigd. Citeren dient in dat geval te geschieden met
bronvermelding. Ditzelfde geldt voor onze facebookpagina.
Aanvaarding
Deze disclaimer is van toepassing - u aanvaardt deze en u verbindt zich ertoe
deze na te leven - indien u een bezoek brengt aan de website en/of gebruik
maakt van de (informatie op de) website. Indien u de disclaimer niet
aanvaardt, mag u de (informatie op de) website niet gebruiken. De disclaimer
kan zonder (voorafgaande) kennisgeving op ieder gewenst moment worden
gewijzigd, zodat u de disclaimer bij ieder gebruik opnieuw dient te lezen.

