
GEBRUIKSVOORWAARDEN TCMAGNET 

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende termen, met hoofdletter aangeduid, 
in de navolgende betekenis gebruikt. 

1. TCMagNet, de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden. 
2. Gebruiker: eenieder die op enige wijze gebruik maakt van het Platform. 
3. Gebruik: elk gebruik van het Platform in welke vorm dan ook, waaronder het bekijken 

van Content, alsmede het uploaden en downloaden van Content mede begrepen. 
4. Content: alle teksten, foto’s, video’s en andere gegevens die middels het Platform 

worden geopenbaard. 
5. Gebruikerscontent: de door de Gebruiker middels het Platform, zoals direct via uploaden 

op het Platform, of indirect door aanlevering per e-mail, WhatsApp of anderszins, 
geopenbaarde Content als bedoeld in het vorige lid. 

6. Platform: elke website alsmede elke mobiele toepassing van TCMagNet, inclusief de 
daarop geopenbaarde Content, waarvan de Gebruiker Gebruik kan maken. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk Gebruik van het Platform. Door 
het Platform te bezoeken, respectievelijk te Gebruiken, gaat de Gebruiker ermee 
akkoord dat hij gebonden is aan de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden. 

2. Het Platform is eigendom van TCMagNet dan wel staat onder haar zeggenschap. Deze 
gebruiksvoorwaarden regelen en beïnvloeden de (wettelijke) rechten en verplichtingen 
van de Gebruiker. In geval de Gebruiker daarmee niet wenst in te stemmen, is het hem 
niet toegestaan om het Platform te Gebruiken. 

3. Indien TCMagNet niet steeds strikte naleving van deze gebruiksvoorwaarden verlangt, 
betekent dit niet dat daarmee het recht van TCMagNet is komen te vervallen om voor 
andere of toekomstige gevallen wel strikte nakoming van deze gebruiksvoorwaarden te 
verlangen.  

4. De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook te 
gelden na beëindiging van het Gebruik door de Gebruiker, blijven ook na afloop daarvan 
volledig van kracht. 

5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze 
gebruiksvoorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een 
voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een 
vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt 
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht 
genomen. 

ARTIKEL 3. | INTELLECTUELE EIGENDOM 

1. Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het 
Platform, waaronder mede begrepen de naam “TCMagNet ”, het logo van TCMagNet, de 
vormgeving, werking, beelden en geluiden van het Platform, behoren toe aan 
TCMagNet, voor zover deze rechten niet bij de Gebruiker of derden rusten. Het is de 
Gebruiker verboden om het Platform of delen daarvan zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van TCMagNet te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te 
reproduceren, te verspreiden of daarvan afgeleide werken te maken. Aan de eventuele 
toestemming van TCMagNet als hier bedoeld, kan TCMagNet bijzondere voorwaarden 
verbinden. 

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is het zonder voorafgaande toestemming 
van TCMagNet toegestaan om naar het Platform te linken. Voorts is het toegestaan om 
Content te embedden, doch is het framen van het Platform of de Content nadrukkelijk 
niet toegestaan. 

3. Het is de Gebruiker strikt verboden om de beveiliging van het Platform of onderdelen 
daarvan te omzeilen, buiten werking te stellen of anderszins te beïnvloeden, dan wel 
daartoe pogingen te ondernemen. Voorts is het niet toegestaan om het Gebruik van het 
Platform door derden te belemmeren of te beperken. 

ARTIKEL 4. | GEBRUIKERSCONTENT 

1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om Gebruikerscontent aan te bieden dat in strijd is 
met de wet, inbreuk maakt op de rechten van derden (waaronder niet-limitatief bedoeld, 
intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig 
is. De Gebruiker die Gebruikerscontent op welke wijze dan ook aanbiedt, verklaart 
daarmee en staat er daarmee voor in dat hij gerechtigd is om de Gebruikerscontent 
openbaar te maken, te verveelvoudigen en in licentie te geven aan TCMagNet alsook aan 
overige Gebruikers met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid. 

2. Het recht tot Gebruik van het Platform door de Gebruiker impliceert nimmer enige 
overdracht, licentie of ander recht met betrekking tot de (intellectuele) 
eigendomsrechten van TCMagNet, overige Gebruikers of andere derden, behoudens 
voor zover in deze gebruiksvoorwaarden anders is bepaald. 

3. In het bijzonder is het de Gebruiker verboden om Gebruikerscontent bevattende 
virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere schadelijke programmatuur aan te 
bieden, welke het Platform of systemen van TCMagNet of derden in welke mate dan ook 
kan beschadigen of onbruikbaar of ontoegankelijk kan maken. 

4. De Gebruiker verleent TCMagNet door het aanbieden van Gebruikerscontent een niet-
exclusieve, onherroepelijke, wereldwijde en royaltyvrije, niet in tijd beperkte, 
overdraagbare licentie voor het Gebruik en hergebruik van de betreffende 
Gebruikscontent, waaronder tevens begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, 
opslaan en het maken van afgeleide werken van de Gebruikscontent, het tonen van de 
Gebruikerscontent of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook, 
daaronder mede begrepen het tonen daarvan via het Platform, social media, zoals 
YouTube, Facebook, Instagram en/of Twitter, alsmede via lineaire en non-lineaire 
diensten. 

5. De Gebruiker verleent andere Gebruikers door het openbaren van de Gebruikerscontent 
een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije 
licentie om zich via het Platform toegang te verschaffen tot de Gebruikerscontent. Voorts 
verleent de Gebruiker andere Gebruikers, voor zover dit krachtens de onderhavige 
gebruiksvoorwaarden nadrukkelijk is toegestaan, het recht om de Gebruikerscontent te 
Gebruiken, te tonen, te verveelvoudigen, te verspreiden en daarvan afgeleide werken te 
maken binnen de functionaliteiten van het Platform. 

6. TCMagNet behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging en zonder 
opgave van redenen Gebruikerscontent in te korten, aan te passen, alsook te weigeren, 
te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken, indien en voor zover 
de Gebruikerscontent in strijd is met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden. 

7. TCMagNet is gerechtigd om Gebruikerscontent te watermerken met een logo met als 
doel om het doorplaatsen van de Gebruikerscontent door derden te kunnen traceren. 
Het is de Gebruiker niet toegestaan om zodanig watermerk te wijzigen, te verplaatsen of 
te verwijderen. 

8. TCMagNet is bevoegd om opsporingsinstanties op hun verzoek in te lichten over het 
bestaan en de inhoud van Gebruikerscontent met een strafbaar karakter. 

ARTIKEL 5. | AANSPRAKELIJKHEID 

1. Elke aansprakelijkheid van TCMagNet voor schade geleden in verband met het Gebruik 
van het Platform is uitgesloten, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van 
TCMagNet. 

2. TCMagNet staat niet in voor de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van het 
Platform en de daarop geopenbaarde Content. Middels Content geuite beweringen, 
meningen en mededelingen, waaronder die in advertenties mede begrepen, zijn 
afkomstig van de betreffende auteur, adverteerder en/of andere Gebruiker. TCMagNet 
draagt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. 

3. TCMagNet heeft geen invloed op de inhoud van websites of toepassingen van derden 
waarnaar, bijvoorbeeld via een hyperlink, op het Platform wordt verwezen of die 
verwijzen naar het Platform. Ter zake aanvaardt TCMagNet geen enkele 
aansprakelijkheid. 

4. Andere Gebruikers bepalen mede welke Content op het Platform wordt geopenbaard. 
TCMagNet is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de door andere Gebruikers 
middels het Platform geopenbaarde Content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of 
misleidend is. De Gebruiker kan niet veronderstellen dat TCMagNet alle Content 
goedkeurt of aanbeveelt. TCMagNet aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid 
voor de met behulp van het Platform geopenbaarde Content. 

5. TCMagNet is te allen tijde gerechtigd het Platform al dan niet ondergeschikte punten aan 
te passen en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die daaruit voor de Gebruiker 
voortvloeit.  

6. TCMagNet spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Platform te 
optimaliseren. Echter kan TCMagNet niet garanderen dat het Platform onbeperkt 
beschikbaar is en dat alle voorzieningen van het Platform probleemloos functioneren. 
Alle aansprakelijkheid van TCMagNet ter zake is uitgesloten. 

7. TCMagNet is te allen tijde bevoegd het Platform of onderdelen daarvan tijdelijk of 
blijvend buiten Gebruik te (doen) stellen indien dit naar haar oordeel wenselijk is ten 
aanzien van onderhoud, upgrades, noodreparaties, verhelpen van storingen, aanpassing 
of verbetering van het Platform of servers van TCMagNet of derden. Alle 
aansprakelijkheid van TCMagNet als gevolg van ontoegankelijkheid of verminderde 
toegankelijkheid of bruikbaarheid van het Platform of onderdelen daarvan is uitgesloten. 

8. TCMagNet is niet aansprakelijk voor programmeerfouten van het Platform. Voorts is 
TCMagNet, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk 
voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van het Platform of 
servers van TCMagNet of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de 
Gebruiker.  

9. TCMagNet spant zich naar alle redelijkheid in het Platform en de overige systemen van 
TCMagNet te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig Gebruik door derden. 
TCMagNet is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele 
eigendoms)rechten van de Gebruiker door derden, alsmede voor schade als gevolg van 
verlies of beschadiging van Content. 

10. Het Platform wordt aan de Gebruiker in Gebruik gegeven zoals zij beschikbaar is en met 
alle eventueel en onbedoeld aanwezige gebreken. Door TCMagNet wordt nimmer enige 
garantie of goedkeuring van welke aard dan ook gegeven met betrekking tot het Gebruik 
van het Platform in welke zin dan ook. Door het Platform te Gebruiken, verklaart en 
garandeert de Gebruiker voorts dat zijn Gebruik via het Platform bij wet is toegestaan in 
elk rechtsgebied waar hij het Platform Gebruikt.  

11. De Gebruiker is jegens TCMagNet aansprakelijk voor alle schade die door hem is 
veroorzaakt als gevolg van een inbreuk op het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, 
het middels de systemen van TCMagNet of derden verspreiden van virussen, wormen et 
cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke 
werking van het Platform of onderdelen daarvan beïnvloeden. De Gebruiker is voorts 
aansprakelijk voor alle kosten die TCMagNet als gevolg van een dergelijke omstandigheid 
moet maken, bijvoorbeeld doordat zij zich ter zake in of buiten rechte moet verdedigen 
of laten bijstaan. 

12. Indien en voor zover de Gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze 
gebruiksvoorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de Gebruiker TCMagNet van 
alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. 

13. Indien de Gebruiker handelt in strijd met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, is 
TCMagNet gerechtigd om de Gebruiker de toegang tot het Platform te ontzeggen, 
bijvoorbeeld door één of meerdere IP-adressen van de Gebruiker te blokkeren. 

ARTIKEL 6. | NOTICE-AND-TAKEDOWN 

1. TCMagNet controleert Content van andere Gebruikers niet automatisch. Indien de 
Gebruiker veronderstelt dat Content van een andere Gebruiker onmiskenbaar 
onrechtmatig of strafbaar is, kan de Gebruiker daarvan per e-mail naar e-mailadres 
admin@dailybuzz.nl mededeling doen aan TCMagNet, onder vermelding van: 

- de naam, het e-mailadres en telefoonnummer van de Gebruiker; 
- een aanduiding van de Content waarop de melding betrekking heeft, inclusief de 

exacte URL van de pagina waarop de betreffende Content is gepubliceerd; 
- de reden van de gewenste verwijdering van de betreffende Content, waaronder 

een opgave van de veronderstelde rechten die worden geschonden; 
- het eventuele spoedeisende karakter van de melding, alsook; 
- eventuele overige relevante informatie. 

2. Aan de procedure als bedoeld in lid 1 kan de Gebruiker geen rechten ontlenen. 
TCMagNet zal naar aanleiding van een melding naar eigen inzicht bepalen of de 
betreffende Content al dan niet wordt verwijderd, dan wel dat andere maatregelen 
worden getroffen. 

ARTIKEL 7. | SLOTBEPALINGEN 

1. Het is TCMagNet steeds toegestaan om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Tenzij dit 
van ondergeschikte betekenis is voor de Gebruiker, zal TCMagNet de Gebruiker 
uitdrukkelijk in kennis stellen van een voorgenomen wijziging en een redelijke termijn in 
acht nemen voordat de gewijzigde gebruiksvoorwaarden in werking treden. De 
gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden op de aangekondigde datum van 
inwerkingtreding in de plaats van de onderhavige gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker 
wordt derhalve aanbevolen om de gewijzigde gebruiksvoorwaarden door te lezen 
voordat hij verder Gebruik maakt van het Platform. Het bepaalde in de onderhavige 
gebruiksvoorwaarden geldt tevens voor alle eventuele geschillen die zijn ontstaan 
voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden. 

2. Op elk Gebruik van het Platform en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is 
uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 


