
GEBRUIKSVOORWAARDEN BNBIDEA 

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- 

c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt. 

1. BnBidea: de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden, onderdeel van isolamaca 

B.V., gevestigd aan Keurenplein 41, Box E 84, 1069CD te Amsterdam, 

ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69406200. 

2. Gebruiker: eenieder die op enige wijze gebruik maakt van het platform door 

deze te bezoeken en (potentieel) gebruik te maken van het aanbod in 

advertenties van adverteerders. 

3. Adverteerder: eenieder, niet zijnde BnBidea, die middels het platform, voor 

eigen rekening en risico, een advertentie plaatst of heeft geplaatst. 

4. Advertentie: ieder middels het platform door een adverteerder geplaatst 

aanbod van een accommodatie en eventuele bijbehorende activiteiten. 

5. Platform: de website bnbidea.com.  

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het platform 

door de gebruiker. De juridische overeenkomst tussen de gebruiker en BnBidea 

bestaat uit het bepaalde in de onderhavige gebruiksvoorwaarden. Door het 

platform te gebruiken, gaat de gebruiker ermee akkoord dat hij gebonden is aan 

de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden worden 

op het platform aan de gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat de 

gebruiker deze eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. 

2. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze 

gebruiksvoorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In 

een voorkomend geval zijn BnBidea en de gebruiker 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. | OVER HET PLATFORM  

1. Het gebruik van het platform wordt aangeboden aan adverteerders die 

accommodaties en eventueel bijbehorende activiteiten middels het platform 

aanbieden. BnBidea richt zich uitsluitend tot de exploitatie van het platform, 

welke uitsluitend voorziet in mogelijkheden om het voor de gebruiker en 

adverteerders mogelijk te maken met elkaar in contact te treden. BnBidea is dan 

ook geen partij bij (de totstandkoming van) eventuele overeenkomsten tussen 

de gebruiker en adverteerders naar aanleiding van advertenties op het platform. 

De gebruiker die (eventueel) gebruik wil maken van het aanbod in een 

advertentie, dient daartoe een aanvraag in middels het platform, welke 

aanvraag vervolgens ter kennis wordt gebracht van de adverteerder. Bij de 

afwikkeling van een dergelijke aanvraag is en kan BnBidea nimmer worden 

betrokken. Het als zodanig indienen van een aanvraag door de gebruiker, brengt 

nimmer een overeenkomst tussen de gebruiker en adverteerder tot stand. 

BnBidea kan dan ook niet garanderen dat het aanbod in een advertentie 

werkelijk beschikbaar is en of de adverteerder bereid is een overeenkomst met 

de gebruiker te sluiten. De adverteerder kan bijzondere (aanvullende) 

voorwaarden stellen in zijn aanbod, welke voorwaarden niet in de advertentie 

zijn vermeld. De gebruiker sluit eventuele overeenkomsten tussen hem en een 

adverteerder geheel voor eigen rekening en risico. 

2. BnBidea spant zich in van adverteerders te verlangen dat zij in advertenties 

duidelijke en volledige informatie vermelden zodat de gebruiker zich een goed 

oordeel over de accommodatie en de eventuele activiteiten kan vormen. 

BnBidea draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

voor de juistheid en volledigheid van door adverteerders in advertenties 

vermelde gegevens.  

3. BnBidea is niet gehouden zich te vergewissen van de inhoud van de door 

adverteerders middels het platform geopenbaarde gegevens in advertenties. De 

gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of het aanbod van 

adverteerders juist, volledig, betrouwbaar en rechtmatig is. Elke 

aansprakelijkheid van BnBidea ter zake is uitgesloten. 

4. Voor het melden van illegale en/of op rechten van derden inbreukmakende 

advertenties, beledigende inhoud en andere klachten over adverteerders, 

wordt de gebruiker verzocht via het contactformulier op het platform of per e-

mail contact op te nemen met BnBidea. BnBidea kan dientengevolge mogelijk 

passende maatregelen nemen, doch kan de gebruiker nimmer enig recht 

ontlenen aan een door hem bij BnBidea gedane melding als hiervoor bedoeld. 

ARTIKEL 4. | MISBRUIK 

1. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik 

wordt niet-limitatief bedoeld, verstaan: het opzettelijk middels het platform 

invoeren van incorrecte en misleidende informatie, het inbreuk maken op de 

software en technische systemen van BnBidea en het ten aanzien van het 

platform opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten. 

2. Het is de gebruiker verboden het platform te gebruiken voor onrechtmatige 

handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende 

normen en waarden en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder worden 

o.a. begrepen het inbreuk maken op enige intellectuele eigendomsrechten van 

BnBidea of derden, het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie, 

de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare verspreiding van onder andere 

teksten, waaronder racistische uitingen, crimineel dataverkeer en 

onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van 

BnBidea afhankelijk is, waaronder mede begrepen het verspreiden van virussen, 

wormen et cetera. Het is de gebruiker voorts verboden bedreigende en 

intimiderende uitingen direct of indirect middels het platform te verspreiden. 

3. Het is de gebruiker verboden pogingen te ondernemen om in verband met het 

platform gebruikte software te decompileren of na te maken, deze op enige 

andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt 

op de door BnBidea gebruikte software. 

4. Het is de gebruiker verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de 

systemen van BnBidea te versturen. 

ARTIKEL 5. | BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKSRECHTEN 

1. Een inbreuk door de gebruiker op het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden 

en met name het bepaalde in het vorige artikel of een toepasselijk wettelijk 

voorschrift, kan naar uitsluitende beoordeling van BnBidea resulteren in het 

onmiddellijk blokkeren van de toegang voor de gebruiker tot het platform. 

Voorts geldt dat indien een juridisch risico of een risico van enige andere aard 

voor BnBidea optreedt als gevolg van het gebruik van het platform door de 

gebruiker, dat BnBidea vorennoemde maatregelen jegens de gebruiker kan 

treffen. 

2. BnBidea is gerechtigd om de exploitatie van het platform om welke reden dan 

ook en zonder voorafgaande kennisgeving en op welk moment dan ook te 

beëindigen, zonder jegens de gebruiker tot vergoeding van enige schade 

gehouden te zijn. 

ARTIKEL 6. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING  

1. BnBidea stelt slechts webruimte ter beschikking van de gebruiker en is op geen 

enkele wijze betrokken bij eventuele overeenkomsten tussen de gebruiker en 

adverteerders. BnBidea is dan ook nimmer aansprakelijk voor eventuele schade 

die uit deze overeenkomsten voortvloeit. Bij geschillen tussen de gebruiker en 

adverteerders kan BnBidea nimmer worden betrokken. De gebruiker vrijwaart 

BnBidea ter zake van alle aanspraken van derden, waaronder adverteerders in 

het bijzonder begrepen. 

2. BnBidea is niet in staat de identiteit van adverteerders met zekerheid vast te 

stellen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de 

hierbij vereiste zorgvuldigheid.  

3. BnBidea is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de door adverteerders op 

het platform geplaatste gegevens, waaronder mede begrepen de inhoud van 

advertenties, onrechtmatig of misleidend zijn. BnBidea aanvaardt dan ook geen 

enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van het platform geopenbaarde 

gegevens. 

4. BnBidea spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het 

platform te optimaliseren. Echter kan BnBidea niet garanderen dat het platform 

onbeperkt bereikbaar is en dat alle voorzieningen op het platform steeds 

probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van BnBidea ter zake is 

uitgesloten. 

5. BnBidea is te allen tijde bevoegd het platform al dan niet tijdelijk buiten gebruik 

te stellen, onder meer indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van 

onderhoud, aanpassing of verbetering van het platform of de servers van 

BnBidea of derden. Alle aansprakelijkheid van BnBidea ter zake is uitgesloten. 

6. De gebruiker is jegens BnBidea aansprakelijk voor schade die door hem is 

veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van BnBidea, 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. 

7. Indien en voor zover de gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze 

gebruiksvoorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de gebruiker 

BnBidea van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. 

Indien BnBidea uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan 

is de gebruiker gehouden BnBidea zowel buiten als in rechte bij te staan en 

onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht 

mag worden. Mocht de gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate 

maatregelen, dan is BnBidea, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe 

over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BnBidea en derden 

daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de gebruiker. 

ARTIKEL 7. | INTELLECTUELE EIGENDOM  

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het 

platform, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, 

alsmede de beelden en teksten daarop, behoren toe aan BnBidea, 

adverteerders dan wel licentiegevers van BnBidea. Het is de gebruiker verboden 

het materiaal van BnBidea, adverteerders dan wel licentiegevers van BnBidea te 

verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan 

noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van het platform. 

ARTIKEL 8. | WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN 

BnBidea is gerechtigd om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. 

Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment 

dat deze op het platform door BnBidea zijn gepubliceerd. De gebruiker dient de 

gebruiksvoorwaarden zoals geopenbaard op het platform regelmatig te 

raadplegen om op de hoogte te zijn van de laatst geldende versie van de 

gebruiksvoorwaarden. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde 

gebruiksvoorwaarden, dan dient de gebruiker het gebruik van het platform 

onmiddellijk te staken. Door gebruik te blijven maken van het platform na de 

datum waarop de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd, aanvaardt 

de gebruiker de toepasselijkheid van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. 

ARTIKEL 9. | SLOTBEPALINGEN 

1. Op het gebruik van het platform en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende 

rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaan, zijn partijen, 

alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen 

om dat geschil in onderling overleg te beslechten.  

3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de 

bevoegde rechter binnen het arrondissement van BnBidea aangewezen om van 

eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen. 

4. De Nederlandstalige versie van de onderhavige gebruiksvoorwaarden is steeds 

bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen. 


