1. Introductie
Doel van dit document is de GEBRUIKSREGELS te reguleren en
GEBRUIKERSGEGEVENS te bewaken van www.hoteltoon.com (hierna te
noemen www.hoteltoon.com), in bezit van NEHI Hotel bv (hierna te noemen
HOTELTOON), met bedrijfsadres Utrechtsestraat 18, 1017 VN te Amsterdam,
Nederland, telefoon +31202334431. De uitdrukkingen "Jij" en "GEBRUIKER"
worden hierin gebruikt om te verwijzen naar individuen of eenheden die deze
website voor welke reden dan ook bezoeken.
Door www.Hoteltoon.com en zijn andere officiële websites voorziet
HOTELTOON gebruikers van informatie over zijn hotels en andere diensten,
zoals online Kamerreserveringen, Pre-Reserveringsdiensten, Retail, een
Online community, een Hotel en Beschikbaarheidsconsole, Werkgelegenheid
en de verschillende aanbiedingen die constant worden ontwikkeld (hierna te
noemen de Diensten).
Het gebruik van deze site en/of zijn diensten veronderstelt gebruikers gehele
en absolute overeenstemming met, en de geldigheid van elke afzonderlijke
Algemene Voorwaarde vastgelegd in de nieuwste, meest actuele versie van
deze Gebruiksregels. Zodoende moet de gebruiker zich bewust zijn van het
belang om deze regels te lezen, elke keer dat hij www.Hoteltoon.com
bezoekt. Toegang tot en/of het gebruik van bepaalde diensten beschikbaar
aan gebruikers (hierna te noemen gebruiker) tot www.Hoteltoon.com is
mogelijk onderhevig aan bepaalde voorwaarden die, afhankelijk van het
geval, deze Gebruiksregels kunnen vervangen, wijzigen en/of aanvullen, wat
betekent dat gebruiker deze voorwaarden moet lezen en accepteren, voor
toegang en/of gebruik van de diensten en inhoud.

2. Gebruik van de www.Hoteltoon.com Website en Diensten
2,1 Gebruiker zegt toe de www.Hoteltoon.com website en hierdoor
beschikbare diensten te gebruiken volgens de Wet, de waardigheid, het
fatsoen en de rechtsorde en de bepalingen van deze Gebruiksregels. Daarom
is gebruiker verplicht www.Hoteltoon.com en de diensten niet voor illegale
doeleinden en gevolgen te gebruiken en/of tegenovergestelde van hetgeen is
bepaald in deze Gebruiksregels, op een manier die de rechten en/of belangen
van derden kunnen schaden of op enige wijze HOTELTOON en/of zijn beeld
kunnen schaden of de www.Hoteltoon.com website, of normaal gebruik of de
Diensten verkregen via de website door andere gebruikers verhinderen.
2,2 Voor meer efficiëntie in het functioneren van de www.Hoteltoon.com
website ten behoeve van zijn gebruikers, mag HOTELTOON te allen tijde
zonder voorafgaande waarschuwing eenzijdig een aanzienlijk aspect van de
website wijzigen, de diensten die het biedt of de operationele, technische of
gebruiksvoorwaarden van www.Hoteltoon.com.

2,3 Gebruikers van www.Hoteltoon.com moeten alle instructies respecteren
die www.Hoteltoon.com, HOTELTOON of zijn hiertoe gemachtigde personeel
per e-mail verstuurt.

3. Beveiliging van HOTELTOON van Gebruikers Persoonlijke Gegevens
Wanneer een www.Hoteltoon.com gebruiker een CV stuurt, ter overweging
voor een van de werkmogelijkheden geboden via de website, levert hij
vrijwillig gegevens van persoonlijke aard (hierna te noemen
Persoonsgegevens) welke HOTELTOON automatisch verwerkt en toevoegt aan
een dossier, met als doel zijn diensten te kunnen verlenen. Dit dossier is de
verantwoordelijkheid van HOTELTOON en wordt met deskundige bevoegdheid
geregistreerd.
Door het karakter van de HOTELTOON activiteiten en zijn diensten, om te
kunnen ontwikkelen en zijn doelen te bereiken, kan het nodig zijn deze
gegevens aan derden af te staan, inclusief internationale overdracht. Deze
persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan bedrijven binnen
HOTELTOON hotels en/of andere geïnteresseerde partijen. Het enige doel van
deze overdracht van persoonsgegevens aan deze instellingen is de correcte
weergave van diensten geboden door HOTELTOON.
HOTELTOON diensten zijn niet voor gebruik door minderjarigen en
HOTELTOON vraagt of verzamelt evenmin informatie gerelateerd aan
minderjarigen.
HOTELTOON kan informatie verzamelen door middelen als cookies of log files
over het surfgedrag van zijn www.Hoteltoon.com gebruikers. Deze middelen
worden enkel gekoppeld aan één gebruiker en zijn eigen persoonlijke
computer. In deze gevallen zal HOTELTOON deze gegevens enkel volledig
gebruiken, en met het uiteindelijke doel zijn diensten te verbeteren. Het is
mogelijk dat HOTELTOON deze informatie deelt met klantbedrijven, maar
altijd globaal en enkel voor statistische doeleinden.

4. Redenen voor Uitsluiting
HOTELTOON behoudt zich het recht voor om een gebruiker in de volgende
gevallen tijdelijk of definitief uit te sluiten:
Schending van de Algemene Gebruiksvoorwaarden vastgesteld in dit
document.
Breken van de Wet, waardigheid of rechtsorde.
Door een gebruiker uit te sluiten ziet HOTELTOON niet af van zijn recht
juridische stappen te ondernemen of de schadevergoeding te claimen die
daar wettelijk bij aansluit.

5. Recht om Gebruiksregels te Wijzigen
HOTELTOON behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande
waarschuwing eenzijdig de algemene voorwaarden van deze
Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, in de algemene voorwaarden die hij nodig
acht en de gebruikers van zulke wijzigingen op Hoteltoon.com te informeren.

6. Copyright en Intellectueel Eigendomsrecht
Alle beschikbare informatie op www.Hoteltoon.com, het grafisch design en de
codetaal in HTML, JAVA, JAVA Script of Active X is beschermd door copyright
of andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten zijn exclusief
voorbehouden aan HOTELTOON of zijn licentiehouders. Internetgebruikers die
de website bezoeken kunnen de beschikbare informatie vertonen,
downloaden of kopiëren naar hun eigen computersysteem, er altijd van
uitgaand dat de gekopieerde stukken vervolgens niet aan derden worden
afgestaan, of opgeslagen worden op een server verbonden met het internet
of een lokaal netwerk. Zonder af te doen aan de bepalingen in deze
Gebruiksvoorwaarden, is distributie, aanpassing, afgifte, publieke
communicatie, reproductie of andere handelingen betreffende een gedeelte of
alle informatie gepubliceerd op www.Hoteltoon.com, zonder voorafgaande
goedkeuring van HOTELTOON, verboden.
Gebruikers moeten de informatie beschikbaar op www.Hoteltoon.com en zijn
inhoud op een toegewijde, correcte en wettige manier gebruiken en bovenal
enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat het
geen inhoud weghaalt of aanpast, of verwijzing naar bronnen, copyright en
alle andere gegevens die de rechten bepalen van HOTELTOON of derden, d.i.
hun oorspronkelijke vorm respecteren. Alle reproducties en kopieën en de
verspreiding en publicatie, in elke vorm, van de inhoud van de informatie
gepubliceerd op www.Hoteltoon.com, zonder de voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van HOTELTOON, is verboden. Goedkeuring voor reproductie
kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar www.Hoteltoon.com
Bij schending van copyright of andere intellectuele eigendomsrechten wordt
gebruiker gevraagd deze omstandigheden schriftelijk kenbaar te maken aan
HOTELTOON door een e-mail te sturen naar info@Hoteltoon.com.
Dit bericht moet tenminste de volgende informatie bevatten: a) naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres van de eiser; b) gegevens van de eigenaar
van het copyright of andere intellectuele eigendomsrechten die mogelijk zijn
geschonden; c) een indicatie van de geschonden inhoud en zijn positie op de
www.Hoteltoon.com website; d) een verklaring dat de inhoud is gebruikt
zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de eigenaar van het copyright of
andere intellectuele eigendomsrechten. Ondanks het voorafgaande behoudt
HOTELTOON zich het recht voor om zichzelf te verdedigen tegen claims

gebaseerd op de vaste regels in verband met publicatie, copyright en andere
intellectuele eigendomsrechten.

7. Hyperlinks
7,1Mocht het voorkomen dat www.Hoteltoon.com via links naar publicaties of
websites van derden verwijst, dan is HOTELTOON niet verantwoordelijk voor
de controle en heeft niet eerder diensten, inhoud, gegevens, producten of
enig ander materiaal gepubliceerd op websites van derden gecontroleerd,
goedgekeurd of aangenomen. Zodoende accepteert HOTELTOON onder geen
enkele omstandigheden aansprakelijkheid voor de rechtsgeldigheid van de
inhoud van zulke pagina's en, als voorbeeld maar hier op geen enkele manier
door beperkt, hebben derden volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud
wat betreft de rechtsgeldigheid, de waardigheid, het fatsoen en de rechtsorde
en zij dienen er voor te zorgen dat de rechten van derden niet worden
beschadigd. Het bestaan van een hyperlink veronderstelt geen enkele relatie
tussen HOTELTOON en de eigenaar van de website met wie deze link is
gecreëerd.
7,2 Alle gebruikers of derden die een hyperlink proberen te creëren met de
www.Hoteltoon.com website moeten garanderen dat de hyperlink enkel
toegang biedt tot de pagina's en diensten van de www.Hoteltoon.com website
en, als voorbeeld maar hier op geen enkele manier door beperkt, geen
reproducties naar buiten brengen van de inhoud, deep-links, browsers of
onzorgvuldige en onjuiste beweringen op de www.Hoteltoon.com website en
zijn inhoud. Met de uitzondering van merktekens die deel uitmaken van de
hyperlink, moet gebruiker garanderen dat de website die de hyperlink
creëert, geen merken bevat of commerciële namen, bedrijfstekens,
handelsnamen, logo's, slogans en andere karakteristieke merktekens met
betrekking op HOTELTOON.

8. Garantie- en Aansprakelijkheidsverklaring
8,1 HOTELTOON garandeert geen betrouwbaarheid, beschikbaarheid of
continuïteit van zijn websiteverrichtingen of van producten en diensten
beschikbaar voor de gebruiker en verwerpt zodoende alle aansprakelijkheid
voor elke vorm van schade en/of verlies te wijten aan gebrek aan
betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van zijn
websiteverrichtingen of diensten. Desalniettemin, en tot zover mogelijk, zal
hij zich inzetten om technische assistentie te verlenen aan de getroffen
persoon.
8,2 HOTELTOON poogt niet te controleren en heeft voorheen de inhoud niet
gecontroleerd op aanwezigheid van virussen of andere bestanddelen die
wijzigingen in de soft- of hardware van gebruikers of personen die de website

bezoeken en is zodoende niet verantwoordelijk voor elke vorm van schade
en/of verlies dat hieruit voortvloeit.
8,3 HOTELTOON poogt niet te controleren en heeft voorheen geen diensten,
inhoud, gegevens, documenten, producten of ander materiaal bestaand op
derden-websites gecontroleerd, goedgekeurd of aangenomen, en is zodoende
onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk voor de rechtsgeldigheid
van de inhoud van hun pagina's en, als voorbeeld maar hier op geen enkele
manier door beperkt, hebben derden volledige verantwoordelijkheid voor de
inhoud wat betreft de rechtsgeldigheid, de waardigheid, het fatsoen en de
rechtsorde en dienen zij er voor te zorgen dat de rechten van derden niet
worden beschadigd.
8,4 HOTELTOON poogt niet te controleren en controleert of garandeert geen
betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van het functioneren van de
producten en diensten beschikbaar gesteld door derden, buiten
www.Hoteltoon.com en verwerpt zodoende alle aansprakelijkheid voor elke
vorm van schade en/of verlies te wijten aan gebrek aan betrouwbaarheid,
beschikbaarheid of continuïteit van zijn websiteverrichtingen of diensten.
8,5 Gebruiker is verantwoordelijk voor elke vorm van schade en/of verlies die
HOTELTOON kan lijden ingevolge gebruikers niet-nakoming van de wet of de
algemene voorwaarden vastgesteld in deze overeenkomst.

9. Vrijwaring Gebruiksregels
Mocht enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig worden verklaard
of ongeldig, dan zullen de overige voorwaarden worden gehandhaafd in de
overeengekomen bepalingen. HOTELTOON poogt de bepaling in kwestie te
vervangen en neemt de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zoveel
mogelijk in acht.

10. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtsspraak
Deze Gebruiksregels zijn onderhevig aan het Nederlands Recht. Voor de
afhandeling van geschillen voortvloeiend uit hun gehele of gedeeltelijke
geldigheid, uitvoering, naleving of resolutie, spreken HOTELTOON en
gebruiker af, uitdrukkelijk afziend van hun eigen of andere bevoegdheid die
met hen overeenkomt, zich te houden aan rechtsspraak van de hof en
rechtbank te Amsterdam. Dit contract bestaat uit de gehele en complete
overeenkomst tussen HOTELTOON en gebruiker en vervangt alle voorgaande
afspraken, verbintenissen, verklaringen en overeenstemmingen, schriftelijk of
mondeling, die voorheen tussen beide partijen hebben bestaan.

