Algemene voorwaarden 2018 - heden

ALGEMENE VOORWAARDEN TROPICALWOOD.NL
Sinds 12 september 2018 van kracht.
Iedereen die TropicalWood.nl bezoekt of een account heeft binnen TropicalWood.nl gaat
akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 1. Website
a. De website van TropicalWood.nl is onder het beheer van de oprichters.
b. De oprichters zijn de enige mensen met het recht om de website van
TropicalWood.nl te mogen bewerken en de website in het bezit te mogen hebben.
c. Het kopiëren, rippen, namaken, inbreuk maken, of iets anders in die richting is niet
toegestaan. Mocht u dit toch doen, dan heeft TropicalWood.nl het recht om een
schadeclaim in te dienen en aangifte te doen bij de Nederlandse politie.

Artikel 2. Radio
a.
b.
c.
d.

TropicalWood.nl is een legaal radiostation.
TropicalWood.nl draait onder de voorwaarden van Radionomy.
Radionomy dekt alle kosten en naburige rechten.
De radio streamt 24/7 muziek.

Artikel 3. Leden
a. Het registreren van een account, het gebruik maken van de website en alle
andere zaken is 100% gratis. TropicalWood.nl is en blijft gratis.
b. Als u een account registreert gaat u er mee akkoord dat wij inzicht hebben van de uw
ingevulde gegevens.
c. TropicalWood.nl kan uw IP-adres zien. Dit is voor uw veiligheid en onze veiligheid.
d. Het verwijderen van een account kan alleen met een geldige reden.
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e. TropicalWood.nl is niet verantwoordelijk als er gegevens uitgelekt worden door:

-

Oorlog.
Inbreuk op systemen.
Overvallen.
Andere redenen in de bovenstaande gevallen.

f. TropicalWood.nl heeft ten alle tijden het recht om uw account te verbannen.
g. Mocht u uw coins kwijtraken door bijv. Black & White, fout in het systeem zonder
dat wij er iets vanaf weten, het doneren etc. vergoeden wij geen coins voor terug.
h. Ons adviesleeftijd om een account aan te maken is 13 jaar. Je dient altijd toestemming te
vragen aan jouw ouders/verzorger als je jonger bent dan 18 jaar oud.

i. TropicalWood.nl kan nóóit uw wachtwoord zien.
j. Wij niet verantwoordelijk zijn als er ingebroken wordt op uw account.
k. TropicalWood.nl altijd het recht heeft om uw account te ontnemen.

Artikel 4. Werken binnen TropicalWood

a. Alle medewerkers die binnen TropicalWood.nl werken vrijwillig.
b. Niemand krijgt betaalt binnen TropicalWood.nl.
c. Als iemand betaald wordt, moet je geld afdragen aan de fiscus. Dit kan alleen als
je een onderneming bent. TropicalWood.nl is absoluut geen onderneming. Alles
binnen TropicalWood.nl is namelijk gratis.
d. De minimale leeftijd om bij ons te mogen werken is 13 jaar oud.
e. Als medewerker kunnen wij u weinig tot niks verplichten.
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Artikel 5. Overig

a. Overige zaken binnen deze algemene voorwaarden & privacy policy kunnen er niet
instaan. Mocht u toch vragen hebben over andere onderwerpen, vragen over deze
algemene voorwaarden & privacy policy kunt u met ons contact opnemen.

b. Deze algemene voorwaarden & privacy policy is gemaakt op woensdag
12 september 2018 en is ingegaan op woensdag 12 september 2018.
c. Aan deze algemene voorwaarden & privacy policy kunnen geen rechten worden
ontleend.
d. Typefouten onder voorbehoud.
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