GEBRUIKERSOVEREENKOMST
Deze Gebruikersovereenkomst treedt in werking op het moment dat de Applicatie gedownload wordt en/of in
gebruik wordt genomen.
Door het downloaden, installeren of het gebruiken van de Applicatie verklaart en garandeert Gebruiker dat zij:
1. De Gebruikersovereenkomst en de Algemene Voorwaarden heeft gelezen, de inhoud van daarvan begrijpt
en daaraan gebonden is;
2. Minimaal 18 jaar oud is en dat zij deze Gebruikersovereenkomst mag aangaan;
3. De Gebruikersovereenkomst accepteert en akkoord gaat met de voorwaarden van deze
Gebruikersovereenkomst, alsmede met de Algemene Voorwaarden.
Artikel 1 Definities
1. In aanvulling op c.q. in afwijking van de definities zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden, worden in
deze Gebruikersovereenkomst de onderstaande begrippen gebruikt, steeds met een hoofdletter geschreven en
zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt:
a. Categorie: een categorie waarin XCLSV 500 het Privilege heeft ingedeeld, zoals vermeld in de Applicatie;
en
b. Maand Privilege: een Privilege welke door een Partner via de Applicatie en Website van XCLSV 500
gedurende een specifieke kalendermaand aan de Leden van XCLSV 500 wordt aangeboden.
Artikel 2 Algemene Voorwaarden
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Gebruikersovereenkomst die wordt gesloten.
2. De Algemene Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen XCLSV 500 en Gebruiker. Door de
Gebruikersovereenkomst aan te gaan door de Applicatie te downloaden, installeren of gebruiken verklaart
Gebruiker gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden.
Artikel 3 Gebruik Applicatie
1. De Dienst wordt door XCLSV 500 verricht in opdracht van Gebruiker. Het is Gebruiker verboden om derden
gebruik te laten maken van de door XCLSV 500 verleende Diensten.
2. De uitvoering vangt aan binnen een redelijke termijn na het aanmaken van een Account.
3. XCLSV 500 is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in de inhoud en/of omvang van de Dienst aan te brengen.
Gebruiker heeft geen invloed op eventuele door te voeren wijzigingen.
4. Het is XCLSV 500 toegestaan de uitvoering van de Applicatie voort te zetten met gewijzigde programmatuur.
5. XCLSV 500 staat er niet voor in dat de programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert.
Eventuele fouten in de programmatuur worden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk hersteld. XCLSV 500 is hierbij
gerechtigd eerst een tijdelijke oplossing aan te dragen alvorens een meer permanente oplossing wordt gevonden.
6. XCLSV 500 is nimmer verplicht tot het herstellen van verminkte of verloren gegane gegevens, en is daarvoor
ook niet aansprakelijk.
7. Elke Gebruiker dient een volledige naam en e-mailadres door te geven aan XCLSV 500 ten behoeve van het
aanmaken van een Account. Het Account is strikt persoonlijk en mag niet met derden gedeeld worden.
8. XCLSV 500 zal zich inspannen om de levering van de Applicatie op een optimale manier uit te voeren. Indien de
levering van deze Diensten toch op enig moment wordt onderbroken, heeft Gebruiker geen recht op (gedeeltelijke)
terugbetaling of korting noch om zijn betalingsverplichtingen jegens XCLSV 500 te verrekenen en/of op te schorten.
De verplichting van Lid om vergoedingen te betalen blijft van toepassing, ongeacht of het Lid daadwerkelijk de
Applicatie gebruikt.
9. XCLSV 500 is gerechtigd om de Applicatie uit te breiden, aan te passen of te verwijderen. XCLSV 500 zal alleen
inhoud aanpassen of verwijderen als dit in het voordeel van de inhoud is (bijvoorbeeld wanneer verouderde inhoud
wordt bijgewerkt).
Artikel 4 Performance en onderhoud
1.Ten gevolge van preventief, correctief of adaptief onderhoud, is XCLSV 500 gerechtigd de Applicatie geheel of
gedeeltelijk tijdelijk buiten werking te stellen. XCLSV 500 staat er niet voor in dat de programmatuur tijdig aangepast
wordt aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving, maar zal zich hiervoor wel inspannen.
2. Indien ten gevolge van “downtime” de Applicatie niet gebruikt kan worden is XCLSV 500 hiervoor niet
aansprakelijk. Onder downtime wordt verstaan het niet beschikbaar zijn van de Applicatie en/of programmatuur
langer dan 1 dag (24 uur). XCLSV 500 zal zich inspannen voor het kunnen uitvoeren van haar dienstverlening.

3. XCLSV 500 is steeds gerechtigd om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur
tegen onrechtmatig gebruik en/of misbruik, of het op een andere wijze gebruiken dan tussen partijen is
overeengekomen.
4. XCLSV 500 behoudt zich het recht voor om de uitvoering van haar Diensten te onderbreken indien zij dit
noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens
onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de Diensten, welke voor Gebruiker geen recht op
schadevergoeding rechtvaardigt.
5. Indien sprake is van een noodsituatie dan wel onverwacht onderhoud noodzakelijk is en er direct werkzaamheden
verricht dienen te worden, zal XCLSV 500 Gebruiker hierover zo spoedig mogelijk informeren indien noodzakelijk,
en de onderhoudswerkzaamheden storing veroorzaken.
6. Ten behoeve van het onderhoud is XCLSV 500 bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op
onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere
handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud indien dit noodzakelijk is.
7. XCLSV 500 is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van de Applicatie, het datanetwerk of
telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door XCLSV 500 aangeboden Diensten. Deze wijzigingen
kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Gebruiker gebruikte randapparatuur, waarvoor XCLSV 500 niet
aansprakelijk is. Nimmer heeft Gebruiker recht op restitutie of korting.
Artikel 5 Abonnement
1. Het Abonnement geeft het Lid slechts een beperkt, niet-overdraagbaar, niet-exclusief, niet verpandbaar en niet(sub)licentieerbaar gebruiksrecht (licentie) tot het gebruiken van de Applicatie:
a. door de Applicatie te downloaden, te installeren en te gebruiken op een Mobiel Apparaat in
overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en deze Gebruikersovereenkomst; en
b. toegang te krijgen tot en gebruik te maken van Vouchers voor het verzilveren van Privileges.
2. Het Lid mag de Applicatie gebruiken, maar het gebruik van de licentie is beperkt het gebruik voor het doel van
deze Gebruikersovereenkomst. Het Lid zal uitdrukkelijk niet:
a. de licentie of de Applicatie kopiëren;
b. aanpassingen en/of verbeteringen in de Applicatie doorvoeren.;
c. de Applicatie proberen te kraken, te hacken en/of toegang proberen te krijgen tot de broncode of
onderdelen daarvan; en/of
d. aanduidingen betreffende Intellectuele Eigendomsrechten van de Applicatie wijzigen en/of verwijderen
3. Het Lid kan slechts gebruik maken van de Applicatie door middel van een licentie voor de duur van het
Abonnement. De Applicatie wordt uitdrukkelijk niet aan het Lid verkocht. Een Lid verkrijgt uitdrukkelijk geen
eigendom over de Applicatie.
Artikel 6 Duur van het Abonnement
1. Het Abonnement wordt aangegaan voor de duur van één Kalenderjaar.
2. Na afloop van het Abonnement eindigt het Abonnement automatisch op de laatste dag van het Kalenderjaar.
3. Indien het Lid opnieuw een Abonnement wenst aan te gaan voor het komende Kalenderjaar, dient hij opnieuw
een Abonnement af te sluiten met XCLSV 500.
3. Tussentijdse opzegging door Lid is niet mogelijk.
4. Het Abonnement is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet-exclusief.
5. XCLSV 500 is gerechtigd het Abonnement te ontbinden, indien het Lid in strijd handelt met deze
Gebruikersovereenkomst, de Gebruiksvoorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden
Artikel 7 Vergoeding
Het Lid dient ineens en eenmalig een vergoeding te betalen voordat hij het Abonnement kan gebruiken om
gedurende één Kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) toegang te hebben tot de aangeboden Privileges.
Gedurende het Kalenderjaar kan de prijs wijzigen. Prijsverlaging(en) in verband met een beperkte gebruiksduur
geven geen recht op compensatie.
Artikel 8 Het Privilege
1. Afhankelijk van het Privilege geeft een Privilege Lid een bepaald recht. Bij het Privilege is door middel van een
icoon aangegeven welk recht het Lid verkrijgt. De icoon gids in de Applicatie geeft aan welk icoon bij welk recht
hoort.
2. Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan het bij het Privilege geplaatste icoon. Indien bij een Privilege een
onjuist icoon staat, dan is XCLSV 500 daarvoor niet aansprakelijk.

Artikel 9 Verzilveren van het Privilege
1. Het verzilveren van Privileges via de Applicatie gaat als volgt:
1. Installeer de Applicatie van XCLSV 500 op een Mobiel Apparaat.
2. Maak een Account aan en sluit een Abonnement af.
3. Login met je Account.
4. Selecteer het gewenste Privilege in de Applicatie en kies voor ‘PRIVILEGE VERZILVEREN’
5. De Applicatie vraagt nu om de pincode van de Partner.
6. Presenteer je Mobiele Apparaat aan een medewerker van de Partner.
7. De Partner voert de pincode in.
8. Wanneer de Partner de pincode heeft ingevoerd is de Voucher verzilverd. De Partner kan het Privilege nu
toekennen.
9. Indien het Lid nog een Privilege wil verzilveren dient deze bovenstaande stappen te herhalen.
10. In het geval van een dispuut zal de rekening betaald moeten worden conform de geldende (algemene)
voorwaarden van de Partner. Het Lid kan direct een melding maken van een dispuut. XCLSV 500 zal
contact opnemen met het Lid en de Partner om te proberen tot een oplossing te komen.
2. Indien een Lid via de Applicatie wordt doorgestuurd naar een web(shop)site van de Partner kan het Lid het
Privilege direct verzilveren.
Artikel 10 Gebruik Privileges
1. Indien Privileges niet in overeenstemming worden gebruikt met deze Gebruikersovereenkomst, de Algemene
Voorwaarden en/of de Gebruiksvoorwaarden dan zijn de Privileges niet geldig.
2. XCLSV 500 is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in het Aanbod van Partners of het weigeren van de
Voucher door een Partner. XCLSV 500 zal zich redelijk inspannen om een dispuut tussen Gebruiker en Partner te
verhelpen, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.
3. XCLSV 500 is niet aansprakelijk indien het Lid niet in staat is om een Privilege te verzilveren.
4. Bij de aankoop van producten en of diensten door het verzilveren van Privileges van XCLSV 500 gelden de
(algemene) voorwaarden van de Partner die de betreffende Privilege levert.
Artikel 11 Voorwaarden voor het gebruik van een Voucher
1. Indien een Lid gebruik wil maken van een Privilege dient het Lid dit vóór betaling te melden aan de Partner.
2. Een Privilege en/of een Voucher zijn alleen geldig bij de Partner die het Privilege en/of de Voucher heeft
uitgegeven.
3. Een Privilege is geldig gedurende het Kalenderjaar waarvoor de Voucher is aangeschaft (van 1 januari tot en
met 31 december van enig jaar).
4. Het Privilege is alleen van toepassing op de diensten en/of producten welke zijn gespecificeerd in het Privilege.
5. Een Privilege kan slechts éénmaal per Kalenderjaar worden gebruikt/verzilverd door inlevering van de
betreffende Voucher.
6. Een Privilege is niet geldig in combinatie met andere promoties, aanbiedingen, kortingen, speciale menu items,
loyaliteitsprogramma’s en/of andere acties
7. Een Privilege is niet geldig op dagen en/of tijdstippen dat de Partner gesloten is.
8. Een Privilege is niet geldig indien een Lid al heeft betaald, maar alsnog gebruik wil maken van het Privilege.
9. Een Privilege of een Voucher is niet inwisselbaar voor geld. Ongeautoriseerde reproductie, wederverkoop of
aanpassing van enige Privilege is verboden. Een Privilege is ongeldig indien deze is wederverkocht of geruild.
10. Indien er onduidelijkheid bestaat over een aangeboden Privilege, dient Gebruiker bij Partner te informeren naar
de onduidelijkheid tot de onduidelijkheid is weggenomen.
11. Er kunnen maximaal van 2 Vouchers per boeking, tafel, groep e.d. worden verzilverd.
12. Per Categorie en/of per Privilege kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor het verzilveren van een
Privilege door het gebruik van een Voucher.
Artikel 12 Voorwaarden per Categorie
Per Categorie gelden de hierna volgende aanvullende voorwaarden:
Dine & Wine
a. Het Privilege is verkrijgbaar op basis van beschikbaarheid.
b. Vermelde prijzen zijn altijd per persoon, met uitzondering van Privileges waar vermeld staat dat de prijs
voor 2 personen is (Privileges die bestaan uit een combinatie van diner met overnachting).
c. Prijzen van Privileges waarin een overnachting is inbegrepen zijn altijd exclusief lokale (toeristen)
belastingen.

d.
e.

f.
g.
h.
i.

Cars
a.
b.

c.
d.
e.
f.

Reservering onder vermelding van het XCLSV 500 arrangement is verplicht. Zonder correcte reservering
is het Privilege niet geldig.
Een Privilege is niet geldig op de volgende (feest)dagen: Nieuwjaarsdag, Valentijnsdag, 1e Paasdag, 2e
Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Moederdag, Vaderdag, Hemelvaartsdag, 1e Pinksterdag, 2e
Pinksterdag, 1e Kerstdag, 2e Kerstdag, Oudjaarsdag.
Een Privilege is uitsluitend geldig indien de gehele tafel gebruik maakt van het XCLSV 500 arrangement.
Een Voucher is geldig voor maximaal 4 personen per tafel.
Indien het Privilege een voorrangsrecht betreft, dient het Lid telefonisch contact op te nemen met de
Partner om de beschikbaarheid te controleren.
Indien in het Privilege een bedrag wordt genoemd ter besteding aan wijn en/of dranken, dan geldt dat
wanneer dit bedrag wordt overschreden een supplement verschuldigd is. Indien minder wordt besteed dan
het genoemde bedrag zal geen verrekening plaatsvinden. Berekening van een supplement geschied altijd
per tafel.

Vermelde prijzen zijn altijd per product.
Het Privilege kan gelden voor een specifieke auto in de voorraad van de Partner. Indien een van de
aangeboden Privileges in de loop van het Abonnement niet meer aangeboden kan worden, bijvoorbeeld
doordat die auto is verkocht of niet meer leverbaar is, zal de Partner een vervangende Privilege aan bieden
dat vergelijkbaar is met de originele Privilege.
Het Privilege is niet onderhandelbaar.
Indien een Lid zijn huidige auto wil inruilen, dan zal de Partner de inruilwaarde bepalen op basis van de
dagwaarde.
Op sommige producten die onderdeel zijn van een Privilege kan een levertijd van toepassing zijn.
Levertijden van meerdere weken is niet ongewoon.
Afspraken over retouren, garantie, service en andere aankoopvoorwaarden zijn uitsluitend
overeengekomen tussen de Partner en het Lid. XCLSV 500 is hierbij geen partij.

Fashion & Jewels
a. Vermelde prijzen zijn altijd per product.
b. Het Privilege kan gelden voor specifieke (seizoensgebonden) producten in de voorraad van de Partner.
Indien een van de aangeboden Privileges in de loop van het Abonnement niet meer aangeboden kan
worden, bijvoorbeeld doordat de collectie is gewisseld en/of het product is uitverkocht, zal de Partner een
vervangende Privilege aanbieden dat vergelijkbaar is met de originele Privilege.
c. Afspraken over retouren, garantie, service en andere (aankoop)voorwaarden zijn uitsluitend
overeengekomen tussen de Partner en het Lid. XCLSV 500 is hierbij geen partij.
d. Het Privilege is niet onderhandelbaar.
e. Inruil van oude sieraden is bij het verzilveren van Privileges niet mogelijk.
Gadgets
a. Vermelde prijzen zijn altijd per product.
b. Het Privilege kan gelden voor specifieke producten in de voorraad van de Partner. Indien een van de
aangeboden Privileges in de loop van het Abonnement niet meer aangeboden kan worden, bijvoorbeeld
doordat het product is uitverkocht of niet meer leverbaar is, zal de Partner een vervangend Privilege aan
bieden die vergelijkbaar is met de originele Privilege.
c. Afspraken over retouren, garantie, service en andere (aankoop)voorwaarden zijn uitsluitend
overeengekomen tussen de Partner en het Lid. XCLSV 500 is hierbij geen partij.
Travel
a.

b.
c.
d.

Vermelde prijzen zijn altijd per product, dienst en/of per persoon, met uitzondering van Privileges bij hotels.
Vermelde prijzen bij overnachtingen in hotels, of Privileges die bestaan uit een combinatie van diner met
overnachting (niet zijnde complete reizen) zijn voor 2 personen.
Het Privilege is verkrijgbaar op basis van beschikbaarheid.
Reservering onder vermelding van het XCLSV 500 arrangement is verplicht. Zonder correcte reservering
is het Privilege niet geldig.
Een Privilege is niet geldig op de volgende (feest)dagen: Nieuwjaarsdag, Valentijnsdag, 1e Paasdag, 2e
Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Moederdag, Vaderdag, Hemelvaartsdag, 1e Pinksterdag, 2e
Pinksterdag, 1e Kerstdag, 2e Kerstdag, Oudjaarsdag.

e.

f.
g.

Hotelkamers zijn soms beschikbaar op basis van ‘Best Available Rate’ (BAR). De prijzen van sommige
arrangementen kunnen daarom fluctueren. Neem contact op met de Partner voor meer informatie over
prijzen en beschikbaarheid.
Het Privilege is alleen beschikbaar als direct bij de Partner wordt geboekt.
Afspraken over retouren, garantie, service en andere (aankoop)voorwaarden zijn uitsluitend
overeengekomen tussen de Partner en het Lid. XCLSV 500 is hierbij geen partij.

Home & Interior
a. Vermelde prijzen zijn altijd per product.
b. Het Privilege kan gelden voor specifieke producten in de voorraad van de Partner. Indien een van de
aangeboden Privileges in de loop van het Abonnement niet meer aangeboden kan worden, bijvoorbeeld
doordat het product is uitverkocht of niet meer leverbaar is, zal de Partner een vervangend Privilege aan
bieden dat vergelijkbaar is met de originele Privilege.
c. Afspraken over retouren, garantie, service en andere aankoopvoorwaarden zijn uitsluitend
overeengekomen tussen de Partner en het Lid. XCLSV 500 is hierbij geen partij.
d. Op sommige producten die onderdeel zijn van een Privilege kan een levertijd van toepassing zijn.
Levertijden van meerdere weken is niet ongewoon.
Experiences
a. Vermelde prijzen zijn altijd per persoon.
b. Reservering onder vermelding van het XCLSV 500 arrangement is verplicht. Zonder correcte reservering
is het Privilege niet geldig.
c. Een Voucher is geldig voor maximaal 4 personen per boeking.
d. Het Privilege is verkrijgbaar op basis van beschikbaarheid.
Maand Privileges:
a. Vermelde prijzen zijn altijd per persoon, product of dienst.
b. Maand Privileges veranderen op maandelijkse basis en zijn vaak voor diensten en/of producten die anders
zijn dan de reguliere Privileges. De geldigheid van de Maand Privileges is beperkt tot de aangeboden
kalendermaand. XCLSV 500 behoud het recht om Maand Privileges op elk moment te verwijderen. XCLSV
500 is niet aansprakelijk wanneer een Maand Privilege wordt beëindigd voor het verstrijken van de
geldigheidsperiode.
Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde
werken, zoals materialen, software, websites, ontwerpen, documentatie, analyses, protocollen, adviezen,
rapporten, offertes, databestanden en configuratiebestanden waarop Intellectuele Eigendomsrechten kunnen
rusten, en het voorbereidend materiaal daarvan, rusten bij XCLSV 500 en/of haar licentiegever(s).
2. Het is Gebruiker verboden om werken, stukken, informatie e.d. waarop Intellectuele Eigendomsrechten van
XCLSV 500 en/of haar licentiegevers rusten (en in het bijzonder de gebruiksinformatie, de programmatuur van de
Applicatie en de Applicatie zelf) openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te
stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van XCLSV 500.
3. Het is Gebruiker verboden om werken, stukken, informatie e.d. waarop Intellectuele Eigendomsrechten van
XCLSV 500 en/of haar Licentiegevers rusten anders te gebruiken dan voor het doel van de Applicatie en zoals
overeengekomen in het Abonnement. Het gebruiksrecht van Gebruiker is niet overdraagbaar en niet(sub)licentieerbaar, niet-verpandbaar en niet exclusief. De broncode van de programmatuur is uitgesloten van het
gebruiksrecht van Gebruiker.
4. XCLSV 500 is gerechtigd om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de databestanden,
apparatuur e.d. Het is Gebruiker verboden deze technische voorzieningen te (laten) omzeilen en/of te verwijderen.
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, is XCLSV 500 gehouden tot het uitvoeren van dataconversie.
5. XCLSV 500 is gerechtigd om beeldmateriaal te maken van de Gebruiker(s), nadat diens toestemming is
verkregen, en deze beelden te gebruiken ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.
6. Indien Gebruiker een inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van XCLSV 500, verbeurt zij aan
XCLSV 500 zonder dat toerekenbaarheid en/of een ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare en niet voor
matiging vatbare boete van € 2.500,- per inbreuk en € 250,- voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, een en ander
onverminderd alle overige rechten van XCLSV 500 waaronder maar niet beperkt tot het recht op (aanvullende)
schadevergoeding en/of nakoming.

Artikel 14 Gegevensverwerking
1. Door het downloaden, installeren en/of gebruiken van de Applicatie erkent Gebruiker dat XCLSV 500 automatisch
gegevens over het Mobiele Apparaat van Gebruiker en informatie over het gebruik van de Applicatie door Gebruiker
mag verzamelen.
2. Voor het activeren van een Account kan een Gebruiker verplicht zijn bepaalde informatie te verstrekken. De
Applicatie kan het Gebruiker de mogelijkheid geven om informatie te delen.
3. Gegevens van Gebruiker worden verwerkt conform de privacyverklaring van XCLSV 500. Deze is te vinden op
de website van XCLSV 500.
Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. In aanvulling op de aansprakelijkheidsbeperking uit de Algemene Voorwaarden (artikel 16), is XCLSV 500 niet
aansprakelijk voor schade die het Lid lijdt ten gevolge van de uitvoering van een Privilege door Partner.
2. XCLSV 500 is niet aansprakelijk voor (fouten in) het Aanbod van de Partner, noch voor de juistheid, volledigheid,
geldigheid, kwaliteit en andere aspecten van door het Partner aangeboden Aanbod.
Artikel 16 Overig
1. Op de levering van de Dienst, de Gebruikersovereenkomst en/of het Abonnement tussen XCLSV 500 en
Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Dienst, de Gebruikersovereenkomst en/of het
Abonnement worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend
recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.
3. XCLSV 500 is gerechtigd de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst eenzijdig te wijzigen en of aan te
vullen. De meest actuele versie van de Gebruikersovereenkomst zal op de website van XCLSV 500 te vinden zijn
of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van Gebruiker gebracht. Indien Gebruiker de Dienst
blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van de Gebruikersovereenkomst, accepteert Gebruiker daarmee de
gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de
gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te
gebruiken.
4. Het is Gebruiker niet toegestaan de rechten en plichten uit hoofde van deze Gebruikersovereenkomst over te
dragen.
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