Gebruikersovereenkomst
Inleiding
Welkom bij Olumpo. Door gebruik te maken van de diensten op de websites van Olumpo
(Olumpo.be en andere verwante websites waarop deze overeenkomt wordt weergegeven), gaat
u akkoord met de volgende voorwaarden van Olumpo.
Voordat u lid wordt van Olumpo, dient u alle bepalingen en voorwaarden die in deze
gebruikersovereenkomst en het privacybeleid staan of waarnaar we verwijzen in deze
gebruikersovereenkomst of het privacybeleid, te lezen en te aanvaarden. Indien u niet akkoord
gaat met ons beleid of specifieke bepalingen of voorwaarden, kunt u onze sites en diensten
niet gebruiken. Door deze gebruikersovereenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in dat
het gebruik van bepaalde Olumpo-websites of websites die we beheren, onderworpen kan
zijn aan een andere gebruikersovereenkomst en een ander privacybeleid. De overeenkomst
die van toepassing is op onze domeinen en subdomeinen is in de registratie pagina of op
www.olumpo.com te vinden.
Deze overeenkomst is van kracht vanaf 03 november 2010 voor huidige gebruikers, en voor
nieuwe gebruikers zodra ze deze aanvaard hebben.
Gebruik van Olumpo
Wanneer u Olumpo gebruikt, is het volgende niet toegestaan:
● ongepaste inhoud op onze sites en diensten plaatsen;
● de wetten, rechten van derden, of ons beleid;
● spam, kettingbrieven of piramidespelen versturen of op Olumpo plaatsen;
● virussen of andere technologieën verspreiden die schade kunnen toebrengen aan
Olumpo of aan de belangen of eigendom van Olumpo-gebruikers;
● het publiceren van de inhoud: haat of geweld, bedreigende, pornografische of met
naaktheid of nodeloos geweld.
● inhoud van de sites en auteursrechten en handelsmerken van Olumpo kopiëren,
wijzigen of verspreiden;
● informatie over gebruikers verkrijgen of verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder
hun toestemming.
Misbruik van Olumpo
Olumpo en de Community werken samen om onze sites en diensten zo goed mogelijk te doen
werken, en om de Community veilig te houden. Gelieve problemen, aanstootgevende inhoud en
overtredingen van het beleid aan ons te melden.

Onverminderd andere maatregelen die we kunnen nemen, behouden we ons het recht voor
onze diensten en uw gebruikersaccounts te beperken, te schorsen of te beëindigen, de toegang
tot onze website te weigeren, het plaatsen van gehoste inhoud te vertragen of inhoud te
verwijderen, alsook technische en juridische stappen te ondernemen om gebruikers van onze
sites te weren wanneer wij menen dat zij de oorzaak zijn of kunnen zijn van problemen of
mogelijke aansprakelijkheden, of indien zij niet volgens de letter en de geest van ons beleid
handelen. Wij behouden ons tevens het recht voor om niet-bevestigde accounts of accounts die
reeds lange tijd inactief zijn, te annuleren.
Vrijwaring
Indien u een geschil hebt met een of meer gebruikers, vrijwaart u ons (en onze managers,
directeurs, tussenpersonen, verbonden en geassocieerde ondernemingen, partners en
werknemers) van en vergoedt u ons voor elke gekende en ongekende vorm en soort van
claims, aanspraken en schade die voortvloeit uit dergelijke geschillen of er op welke manier dan
ook verband mee houdt.
Toegang en verstoring
U gaat akkoord met het volgende:
● u zult geen handelingen ondernemen die – volgens ons – onze infrastructuur op
onredelijke wijze of niet naar verhouding belasten of kunnen belasten;
● u zult de inhoud van de sites niet kopiëren, reproduceren, wijzigen, verwerken,
verspreiden, of openbaar maken (behalve ter informatie voor uzelf) zonder de
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Olumpo en de betreffende
derde partij, indien van toepassing;
● u zult de goede werking van de sites of handelingen die worden uitgevoerd op de sites,
niet verstoren of proberen te verstoren.
Privacy
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verkopen of verhuren wij uw persoonlijke gegevens niet
aan derden voor hun marketingdoeleinden. Wij maken van uw gegevens alleen gebruik op de
manier die wordt beschreven in het Olumpo-privacybeleid. Wij beschouwen de bescherming
van de privacy van onze gebruikers als zeer belangrijk. Wij bewaren en verwerken uw
gegevens op onze computers in de Verenigde Staten. Deze zijn zowel fysiek als technologisch
beveiligd. Door in te loggen op uw account, kunt u de gegevens die u ons verstrekt, oproepen
en wijzigen en ervoor kiezen om bepaalde berichten niet te ontvangen. Voor een volledige
beschrijving van hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen, verwijzen wij
naar het Olumpo-privacybeleid. Als u bezwaar hebt tegen de daarin beschreven vormen
van overdracht of gebruik van uw persoonlijke gegevens, vragen wij u onze diensten niet te
gebruiken.
Schadeloosstelling
U verbindt zich ertoe ons en in voorkomend geval de verbonden en geassocieerde
vennootschappen, managers, directeuren, tussenpersonen en werknemers schadeloos te
stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de
redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit
uit uw schending van deze Gebruikersovereenkomst of van de documenten die daarvan bij

verwijzing deel uitmaken, of uit uw inbreuk op welke wet dan ook of op de rechten van een
derde.
Geen agentschap
Olumpo enerzijds en u als gebruiker anderzijds zijn onafhankelijke partijen; elk handelt enkel in
eigen naam en voor eigen rekening. Deze Gebruikersovereenkomst heeft niet tot doel tot stand
te brengen, en brengt dus ook niet tot stand, een agentuur, mandaatschap, vennootschap, joint
venture, een relatie van werknemer tot werkgever of van franchisegever tot franchisenemer.
Kennisgevingen
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, dient u kennisgevingen per aangetekend schrijven te
sturen aan Olumpo bvba - Henri de Brouckèrelaan 112, 1160 Oudergem - België. Wij kunnen
u geldige kennisgevingen sturen op het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij uw inschrijving.
Kennisgeving zal geacht worden te zijn gedaan 24 uur nadat de e-mail werd verzonden, tenzij
de verzender ervan op de hoogte werd gebracht dat het e-mailadres ongeldig is. Wij kunnen u
eveneens wettelijke kennisgevingen via de post bezorgen op het adres dat bij de inschrijving
werd verstrekt. In dergelijk geval zal de kennisgeving geacht worden te zijn gedaan 3 dagen na
de datum van verzending.
Geschillenbeslechting
Als er een geschil ontstaat tussen u en Olumpo, streven we ernaar u een neutrale en
kostenefficiënte manier te bieden om het geschil snel op te lossen. Voordat er wordt
overgegaan tot een gerechtelijke procedure, raden we u ten zeerste aan om ons eerst
rechtstreeks te contacteren (help@olumpo.be) zodat we een oplossing kunnen vinden. Wij
zullen redelijke verzoeken om het geschil op te lossen via alternatieve procedures voor het
oplossen van geschillen, zoals bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatieven
voor procesvoering.
Tenzij elders expliciet anders werd bepaald, zal deze overeenkomst in elk opzicht beheerst
worden door en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgisch recht, met
uitsluiting van de toepassing van de regels van internationaal privaatrecht. U stemt ermee in dat
elke claim of elk geschil met Olumpo moet worden beslecht voor een rechtbank die gevestigd is
in Brussel, België, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.
Algemeen
Indien een bepaling van deze overeenkomst als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd,
zal dergelijke bepaling niet meer van toepassing zijn, terwijl de resterende bepalingen van
kracht blijven. Wij kunnen deze overeenkomst naar eigen goeddunken overdragen mits
naleving van de bepalingen aangaande kennisgevingen. Titels zijn enkel als referentie
bedoeld en beperken in geen geval de reikwijdte van het betreffende artikel van deze
Gebruikersovereenkomst. Wanneer wij nalaten te handelen naar aanleiding van een schending
door u of anderen, betekent dit niet dat wij ons recht verliezen te handelen naar aanleiding
van volgende of gelijkaardige schendingen. Wij kunnen niet garanderen dat wij actie zullen
ondernemen tegen alle schendingen van deze overeenkomst.
Wij kunnen deze overeenkomst te allen tijde aanpassen door de aangepaste voorwaarden

op deze site te plaatsen. Tenzij elders anders bepaald, zullen alle aangepaste bepalingen
automatisch van kracht zijn 30 dagen nadat ze aanvankelijk werden geplaatst. Wij zullen
u ook op de hoogte houden via ons berichtencentrum. Deze overeenkomst kan op geen
enkele andere manier worden aangepast dan hiervoor beschreven, tenzij via een geschreven
document dat zowel door u als door ons werd ondertekend. Indien u niet akkoord gaat
met de wijzigingen aan ons beleid of aan specifieke bepalingen of voorwaarden, kunt u de
overeenkomst ten allen tijde beëindigen door uw account te sluiten. In deze overeenkomst
worden alle afspraken en overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot het voorwerp van
de overeenkomst uiteengezet.

-----------------

Privacybeleid (Olumpo bvba)
Reikwijdte
Dit privacybeleid beschrijft hoe wij voor onze diensten op de Olumpo-websites omgaan met uw
persoonlijke gegevens. Het is van toepassing op de Olumpo.be-website en -inhoud alsook op
andere verwante websites waar dit beleid aan het inschrijving.
Wij streven ernaar om voor de hele Olumpo-community een reeks coherente privacypraktijken
te handhaven in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving. Als u het privacybeleid
en de gebruikersovereenkomst tijdens de inschrijving aanvaardt, staat u uitdrukkelijk toe dat
Olumpo uw persoonlijke gegevens verzamelt, opslaat, gebruikt en openbaar maakt, zoals
beschreven in dit privacybeleid. Dit privacybeleid is voor nieuwe gebruikers van kracht zodra ze
het aanvaarden en anders vanaf 03 november 2010.
Gegevensbeheer
Wanneer u gebruikmaakt van de diensten die Olumpo aanbiedt, gaat u akkoord met het
volgende:
Olumpo bvba - Henri de Brouckèrelaan 112, 1160 Oudergem - België verwerken
uw persoonlijke gegevens om de diensten te leveren die Olumpo aanbiedt onder de
Gebruikersovereenkomst en binnen het kader van en overeenkomstig dit privacybeleid.
Verzameling
U kunt onze sites bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder uw persoonlijke
gegevens bekend te maken. Zodra u ons uw persoonlijke gegevens doorgeeft, bent u niet
langer anoniem voor ons. Als u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens aan ons bekend
te maken, staat u toe dat deze worden verzameld en gebruikt zoals beschreven in dit
privacybeleid.
Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan:
naam, e-mailadres, fysische contactgegevens, geboortedatum, communitydiscussies, chats,
correspondentie via onze sites en correspondentie met onze diensten gegevens in verband

met uw interactie met onze sites, diensten, inhoud en advertenties, alsook computer- en
connectie-informatie, statistieken over paginabezoeken, verkeer van en naar de sites,
advertentiegegevens, IP-adres en gebruikelijke webloggegevens, gegevens van andere
bedrijven, zoals demografische gegevens en navigatiegegevens andere bijkomende informatie
die u ons verstrekt.
Marketing
Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor marketingdoelen
zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Om onze diensten, inhoud en reclame te verbeteren en
te personaliseren, kunnen wij gegevens die wij van u ontvingen, combineren met gegevens die
wij verkregen van andere bedrijven.
Gebruik
Wij verzamelen persoonlijke gegevens in de eerste plaats om u een veilige, vlotte, efficiënte, en
aangepaste ervaring te bieden.
Openbaar maken van uw gegevens
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens meedelen om te beantwoorden aan wettelijke vereisten,
om ons beleid te doen naleven, om te reageren op claims m.b.t. een aanbieding of andere
inhoud die de rechten van anderen schendt, of om de rechten, eigendom of veiligheid van
anderen te beschermen.
Informatie die u deelt op Olumpo
Als u onze sites vanop een gedeelde computer of een computer in een internetcafé bezoekt, is
het mogelijk dat bepaalde gegevens van u ook zichtbaar worden voor andere personen die de
computer na u gebruiken. U kunt op een gedeelde computer dus best uitloggen bij Olumpo en
uw cookies wissen.
Cookies
Op bepaalde pagina's gebruiken wij "cookies" (kleine bestanden die op uw harde schijf worden
geplaatst) om het verkeer op onze website te kunnen analyseren; om onze diensten, inhoud
en reclame te kunnen aanpassen; om de doeltreffendheid van promoties te meten en om
vertrouwen en veiligheid te promoten. Op de pagina Cookies, webbakens en uw privacy leggen
wij u meer gedetailleerd uit waarom wij gebruikmaken van cookies.
Wat u zeker moet weten over cookies:
Wij hebben een aantal functies die enkel beschikbaar zijn via het gebruik van cookies
Wij gebruiken cookies om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat u ingelogd kunt
blijven
De meeste cookies zijn "sessiecookies". Dit betekent dat ze automatisch worden verwijderd van
uw harde schijf na afloop van een sessie
U kunt onze cookies altijd weigeren als uw browser dit toelaat.
Let op: indien u cookies weigert, kan dit uw gebruik van sommige sites of diensten hinderen

Geen spam, spyware of spoofing
Wij, alsook onze gebruikers, dulden geen spam. U mag onze communicatietools niet
gebruiken om spamberichten of andere inhoud te verzenden die in strijd is met onze
gebruikersovereenkomst. We scannen berichten automatisch en kunnen ze ook handmatig
filteren om ze te controleren op spam, virussen, phishing-aanvallen en andere kwaadwillige
activiteiten of illegale of verboden inhoud; we slaan berichten die via deze tools werden
verzonden, echter niet permanent op.
Bescherming van uw account
Uw wachtwoord is de sleutel tot uw account. Gebruik unieke cijfers, letters en speciale tekens.
Geef uw wachtwoord aan niemand door. Als u uw wachtwoord of persoonlijke gegevens toch
doorgeeft aan anderen, vergeet dan niet dat u verantwoordelijk bent voor alle transacties die
via uw account worden uitgevoerd. Als u de controle over uw wachtwoord verliest, verliest
u mogelijk ook de controle over uw persoonlijke gegevens en kunt u gebonden zijn door en
verantwoordelijk voor handelingen die in uw naam werden ondernomen. Het is daarom van
belang dat u, indien uw wachtwoord op de een of andere manier in verkeerde handen is
gevallen, onmiddellijk contact opneemt met Olumpo en uw wachtwoord wijzigt.
Toegang, controle en wijziging van uw persoonlijke gegevens
De meeste gegevens die wij opslaan in Profile kunt u altijd bekijken, controleren en wijzigen.
Op uw verzoek bij onze Customer Support zullen wij uw account afsluiten en uw persoonlijke
gegevens onzichtbaar maken zodra dit redelijkerwijs mogelijk is volgens uw accountactiviteit en
in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij bewaren persoonlijke gegevens van
afgesloten accounts ter naleving van de wet, om problemen op te lossen, om onze Olumpogebruikersovereenkomst af te dwingen, en om andere acties te ondernemen die wettelijk zijn
toegestaan.
Beveiliging
Uw gegevens worden opgeslagen op onze servers in de Verenigde Staten. We behandelen
gegevens als eigendom die moet worden beschermd en we gebruiken meerdere tools
(codering, wachtwoorden, fysische veiligheid, etc.) om uw persoonlijke gegevens te
beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en ongeautoriseerde mededeling. Zoals u wellicht
weet, is het echter mogelijk dat derden op onrechtmatige wijze toegang krijgen tot persoonlijke
gegevens of berichten of dat zij deze onderscheppen. Het is ook mogelijk dat andere gebruikers
uw persoonlijke gegevens, die zij hebben gevonden op de site, misbruiken. Ondanks het feit dat
wij er al het redelijkerwijs mogelijke aan doen om uw privacy te beschermen, kunnen wij u niet
garanderen en kunt u niet verwachten dat uw persoonlijke gegevens of persoonlijke berichten
altijd vertrouwelijk zullen blijven.
Derden
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit privacybeleid, behandelt dit document enkel het
gebruik en de publicatie van gegevens die wij over u verzamelen. Indien u uw gegevens
bekendmaakt aan anderen gebruikers, of sites die onze diensten gebruiken (widget) of op
andere internetsites, kunnen andere regels van toepassing zijn op het gebruik of de publicatie
van uw gegevens. Olumpo heeft geen controle op het privacybeleid van derden en u bent

onderworpen aan het privacybeleid van deze derden waar het van toepassing is. Wij raden u
aan vragen te stellen alvorens u uw persoonlijke gegevens aan anderen bekendmaakt.
Algemeen
Het Belgische recht is van toepassing op dit privacybeleid. Wij kunnen dit privacybeleid te
allen tijde aanpassen door aangepaste voorwaarden op deze site te plaatsen. Alle aangepaste
voorwaarden zijn automatisch van kracht 30 dagen nadat ze aanvankelijk op de site werden
geplaatst. Bovendien houden wij u op de hoogte via het Berichtencentrum. Indien u niet akkoord
gaat met onze wijzigingen, kunt u de overeenkomst uiteraard ten allen tijde beëindigen door het
sluiten van uw Olumpo account. Indien u in onze hulppagina's het antwoord op uw vragen m.b.t.
het privacybeleid niet vindt, kunt u schrijven op het volgende adres: Olumpo bvba - Henri de
Brouckèrelaan 112, 1160 Oudergem - België.

