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TERMS OF USE BREINSTIJL

GELDIG PER 20 DECEMBER 2016

APPLICABLE FROM DECEMBER 20, 2016

INTRODUCTIE

INTRODUCTION

Hieronder vindt u de gebruiksvoorwaarden voor
BreinStijl at Work.

Below are the terms of use for BreinStijl at Work.

Deze voorwaarden bevatten bepalingen die van
invloed zijn op uw rechten en plichten zodra u
BreinStijl gebruikt via onze website
(www.breinstijlatwork.com). Wij adviseren u daarom
deze voorwaarden en ons privacybeleid goed te lezen.

Please read these terms and our privacy policy
carefully as they affect your legal rights and
obligations as soon as you access and use BreinStijl
through our website (www.breinstijlatwork.com).

Deze voorwaarden en ons privacybeleid zijn opgesteld
ten behoeve van BreinStijl, BreinStijls bestuurders,
werknemers, groepsmaatschappijen en partners, als
ook van door BreinStijl ingehuurde derden.

These terms and our policy are for the benefit of
BreinStijl, its directors, employees, group
companies, partners and third parties hired by
BreinStijl.

Als u zich niet in onze voorwaarden en/of
privacybeleid kunt vinden, raden we u aan BreinStijl
niet te gebruiken.

If you do not agree with our terms and/or policy,
you can simply choose not to use our services.

WAT IS BREINSTIJL?

WHAT IS BREINSTIJL?

Met BreinStijl bieden wij u inzicht in uw persoonlijke
voorkeur voor stijlen van denken en handelen.

BreinStijl provides you with insights in your personal
preferences for ways of thinking and acting.

GEBRUIK VAN BREINSTIJL

USE OF BREINSTIJL

U kunt een account aanmaken door te registreren met
een gebruiksnaam en zelfgekozen wachtwoord.

You can create an account chosing a username and
password to log in to BreinStijl.

Wij vragen u bij registratie alle gevraagde informatie
naar waarheid in te vullen. Dit geldt met name ook
voor het opgeven van een geldig emailadres.

When creating an account, you must provide
BreinStijl with accurate and and complete
information, including but not limited to a valid
email-address.

Wij raden u aan uw accountgegevens geheim te
houden en zo goed mogelijk af te schermen voor
gebruik door derden. Te meer omdat u te allen tijde
verantwoordelijk bent voor de activiteiten op uw
account. Zodra u erachter komt dat ongeautoriseerd
gebruik wordt gemaakt van uw account, moet u ons
zo snel mogelijk inlichten.

Please keep your account information private and
secure, since you will always be held responsible for
any activity on your account. If you find out or
suspect a breach of security or unauthorised use of
your account, you must notify BreinStijl as soon as
you become aware of it.

HUISREGELS

HOUSE RULES

Wij nodigen u van harte uit zo veel mogelijk gebruik te
maken van BreinStijl.

We welcome you to use BreinStijl as much as
possible.

Daarbij willen we u wel het volgende vragen.

However, we do ask you the following.
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§

§

Geen ontoelaatbare content te plaatsen: als u ons
platform gebruikt, zult u geen ontoelaatbare
content plaatsen, zoals bijvoorbeeld (maar niet
beperkt tot):

§

Not to post inadmissible content: you agree not
to post any inadmissible content, e.g. but not
limited to:

§

content die strijdig is met toepasselijke recht
en regelgeving of de voorwaarden van
BreinStijl;

§

any content contrary to applicable law,
regulations or BreinStijl’s terms;

§

op enigerlei wijze discrimineert (op grond
van ras, leeftijd, geslacht of anderszins);

§

discrimination of any kind (racist, ageist,
sexist or otherwise);

§

spam, waaronder ieder commentaar van een
promotionele of commerciële aard;

§

spam, including any comment of a
promotional or commercial nature;

§

iedere content die inbreuk maakt op
(intellectuele) eigendomsrechten van een
ander, obsceen, onfatsoenlijk of misleidend
is;

§

any content which is infringing a third
party’s (intellectual) property rights or
which is obscene, indecent or misleading;

§

persoonlijke gegevens van u, andere
gebruikers of medewerkers van BreinStijl
(telefoonnummers, adressen, etc.) zonder
vooraf toestemming hiervoor te hebben
verkregen;

§

any personal details of you, other users or
BreinStijl’s staff (phonenumbers,
addresses, etc) without prior consent;

§

bestanden met een virus, corrupte
bestanden of bestanden die anderzins
schade kunnen toebrengen aan de
computers van andere gebruikers; en/of

§

files which contain viruses or are corrupt or
may cause damage to other users’
computers; and/or

§

content die in overwegende mate tot doel
heeft een persoon, dienst en/of product
zonder reden in diskrediet te brengen.

§

any content primarily aimed to discredit a
person, service and/or product without
reason.

Onze eigendomsrechten en die van anderen te
respecteren: U mag content van anderen alleen
nooit zonder bronvermelding hergebruiken of
gebruiken voor commerciële doeleinden. In het
verlengde daarvan, als u foto’s uploadt, danwel
opmerkingen of andere materialen plaatst
(‘content’), zorg er dan s.v.p. voor dat u eigenaar
bent van de content, of in ieder geval het recht
hebt om de content te plaatsen; en

§

To respect our ownership rights and those of
other users: You are not allowed, though, to
reuse other users content without attribution or
for commercial purposes. In line with this, if you
upload or post photos, comments and other
materials (‘content’), please make sure that you
either own the content posted by you or are
otherwise entitled to post the material; and

hopelijk is het niet nodig, maar we behouden ons het
recht voor content te verwijderen. Wij zijn dan niet
aansprakelijk.

hopefully we do not have to, but we reserve our
right to remove content at our sole discretion. In
such case you do not have any claim against us.

Vice versa geldt, dat als u dergelijke content op ons
platform aantreft en het u raakt, wij u vragen ons dit
te laten weten door een email te sturen aan
feedback@breinstijlatwork.com. Wij verzoeken u
daarin de volgende informatie op te nemen: de naam
en URL van de overtreder, onderbouwing van uw

Vice versa, if you are grieved by any such content on
our platform or social media channels, please let us
know by sending an email to
feedback@breinstijlatwork.com with the following
details: the name and URL of the infringer,
substantiation of the infringement, your contact
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klacht, uw contactgegevens, een verklaring van
eigendom van de intellectuele eigendom waar de
klacht betrekking op heeft en uw handtekening. In dat
geval nemen we passende maatregelen.

information, a declaration of ownership of the
intellectual property involved and your signature.
We will then take appropriate action.

Weet alleen wel, dat wij niet verantwoordelijk zijn
voor dergelijke content (omdat het door een derde
geplaatst is) en wij daarom geen aansprakelijkheid
kunnen aanvaarden. Bovendien geldt dat, omdat wij
niet voortdurend alle content op ons platform kunnen
en zullen monitoren, wij niet garanderen dat we
dergelijke content proactief verwijderen.

Do note, however, that we are not responsible for
any such content (because it is placed by a third
party), and therefore we cannot accept any liability.
Also, since we cannot and will not continuously
monitor our platform, we do not guarantee that we
proactively remove such content.

Mochten wij uw content hebben verwijderd, dan kunt
u altijd contact met ons opnemen. In dat geval zullen
wij samen bezien of wij de verwijderde content zo
kunnen herschrijven dat de inhoud ervan wel
toelaatbaar is en herplaatst kan worden

If we deleted your content you can always contact
us so that we can see if we can rewrite the content
in a different, admissible way and post it again.

U zult BreinStijl vrijwaren voor alle vorderingen en
schade die veroorzaakt zijn door content die u heeft
gepost op of via onze socialemediakanalen. Dit geldt
ook als wij – in goed vertrouwen – deze content
hebben gebruikt voor de promotie van BreinStijl (in
overeenstemming met onze voorwaarden).

You agree to indemnify and hold BreinStijl harmless
from and against any claims because of content you
post. This also applies if we – in good faith - use your
content for promoting BreinStijl (in accordance with
these terms).

BreinStijl is geen online kluis. Wij raden u aan altijd
een kopie van uw rapport te downloaden en veilig op
te slaan.

BreinStijl is not an online storage service. We
recommend you to – always - download a copy of
your personal report and save it securely.

ALGEMENE BEPALINGEN

GENERAL TERMS

Het gebruik van BreinStijl staat open voor iedereen
van 18 jaar of ouder.

BreinStijl is open for anyone who is 18 years or
older.

Intellectueel eigendom

Intellectual Property

Alle intellectuele eigendomsrechten op BreinStijl zijn
en blijven te allen tijde rusten bij BreinStijl – of, indien
van toepassing, leveranciers van BreinStijl.

All IP-rights on BreinStijl are and will remain the sole
property of BreinStijl – or, when applicable, of
suppliers of BreinStijl.

Als u content plaatst op ons platform, wordt u geacht
eigenaar te zijn van die content en daarmee de volle
eigendom over die content te hebben en houden. Met
andere woorden, wat van u is, blijft van u. Door
content te plaatsen geeft u ons en andere gebruikers
het recht de content te bekijken en, geheel of
gedeeltelijk, te citeren of te bewerken.

If you post content on our platform, you will be
considered owner of this content and will therefore
retain full ownership to this content. In other words,
what belongs to you stays yours. By posting content,
you give us and other users the right to quote or
edit such content (in whole or in part).

BreinStijl nodigt iedereen van harte uit BreinStijls
platform te gebruiken, mits zij – of derden voor hen –
geen kopieën van BreinStijl maken en/of op enige
andere manier inbreuk maken op BreinStijls rechten –
of de rechten van BreinStijls leveranciers.

BreinStijl invites everyone to use its platform,
provided that they - or third parties for them - will
not copy BreinStijl and/or infringe BreinStijl’s (IP-)
rights – or the rights of their suppliers - in any way.
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Beëindiging

Termination

U kunt uw gebruik van BreinStijl te allen tijde stoppen,
waarna uw account en content verwijderd zullen
worden.

You may terminate the use at any time, in which
case your account and content will be removed.

Wij behouden ons het recht voor BreinStijl op elk
moment te kunnen beëindigen, met of zonder
voorafgaande kennisgeving.

We reserve our right to end our services at any time,
with or without prior notice.

In het geval er inbreuk wordt gemaakt op onze
voorwaarden kunnen wij, naar eigen inzicht en
goeddunken, besluiten de toegang tot ons platform te
ontzeggen en/of accounts te blokkeren.

In case of breach of any of our terms we may, at our
sole discretion, decide to block access to our
services and/or accounts.

Uitsluiting van garanties

Exclusion of warranties

Wij doen ons uiterste best alle informatie correct en
up-to-date te houden en onze gebruikers een
geweldige gebruikerservaring te geven. Dit niet
tegenstaande, bieden wij u BreinStijl ‘as is’ aan en
doen we geen garanties ten aanzien van onze service.

We do our utmost to keep all information correct
and up-to-date and provide a great user experience.
Not withstanding this effort, BreinStijl is provided to
you 'as is' and we make no warranty or
representation with respect to our services.

Beperking aansprakelijkheid

Limitation of liability

Wij zijn niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of
grove schuld van BreinStijl of BreinStijls bestuurders.

We shall not be liable, except in case of willful intent
or gross negligence of BreinStijl or its directors.

Mochten we toch aansprakelijk worden bevonden,
dan zijn we nooit aansprakelijk voor indirecte of
gevolgschade, met in begrip van (maar niet beperkt
tot) verlies van omzet of winst.

If we are found to be liable, we will never be liable
for indirect or consequential damages, including
(but not limited to) loss of turnover or profit.

BreinStijl kan besluiten derden in te schakelen bij het
uitvoeren van haar service, zonder dat daarvoor uw
toestemming te vragen. BreinStijl is alleen
aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van die
derden indien en voor zover deze derden
aansprakelijk zijn jegens BreinStijl en BreinStijl er in is
geslaagd de schade op deze derden te verhalen.

BreinStijl may hire third parties for the execution of
its services, without requiring your prior consent.
BreinStijl shall only be liable for any shortcoming of
any of such third party, if and to the extent such
third party is liable towards BreinStijl and BreinStijl
has been able to recover such damages from the
third party.

Overige bepalingen

Miscellaneous

§

Wij behouden ons het recht voor deze
gebruiksvoorwaarden op elk moment te herzien
of te wijzigen, zodra wij dat nodig achten. We
raden u aan om onze voorwaarden regelmatig te
controleren op wijzigingen. Voor het gebruik van
BreinStijl geldt steeds de laatste versie van de
voorwaarden.

§

We reserve our right to revise or amend these
terms of use at any time when deemed
necessary. We advise you to periodically review
our terms of use for changes. Your continued
use of BreinStijl will be subject to the thencurrent terms.

§

Als een bepaling in deze voorwaarden niet of niet
langer meer geldig of afdwingbaar is, zal die
bepaling geacht worden te zijn vervangen door
een geldige en afdwingbare bepaling die het
dichtst bij de oorspronkelijke bepaling ligt wat

§

If a provision in these terms of use shall not or
no longer be valid or enforceable, such provision
shall be deemed to have been replaced by a
valid and enforceable provision that is closest to
the original provision in terms of purpose and
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betreft doel en werkingssfeer.

scope.

§

Als BreinStijl een of meer rechten uit deze
voorwaarden niet, niet meteen en/of slechts
gedeeltelijk uitoefent, dan kan hieruit niet worden
afgeleid dat zij afstand doet van die rechten.

§

If BreinStijl should not always strictly enforce a
right under the agreement or these general
terms and conditions, this shall not imply that
BreinStijl would waive such right.

§

Bij vragen kunt u ons bereiken door een email te
sturen aan feedback@breinstijlatwork.com. Wij
helpen u graag verder.

§

In case of questions we can be reached by
sending an email to
feedback@breinstijlatwork.com. We will be
happy to assist.

Geschillen

Disputes

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing. Eventuele geschillen zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Dutch law is applicable. Any disputes will be
submitted to the court in Den Haag.
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