
Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden:
Door het weergeven en bezoeken van happyhappyfoto.nl, gaat u akkoord met 
de Algemene Voorwaarden daarvan en met alle wetten en regels die van 
toepassing zijn. U gaat ook akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de 
naleving van de lokale wetten. Indien u hier niet mee akkoord gaat, is het 
gebruik van of de toegang tot deze website verboden.

Downloaden content
U heeft toestemming van happyhappyfoto om documenten en materialen te 
downloaden van de website. Echter, dit alleen voor eigen en niet-commercieel 
gebruik. 

Disclaimer
De materialen op happyhappyfoto.nl worden voor eigen inzicht aangeboden. 
happyhappyfoto geeft geen garantie en verwerpt hierbij garanties, met inbegrip 
van maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van 
verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending van 
intellectuele eigendomsrechten of een andere schending van rechten. Verder 
geeft happyhappyfoto geen garanties of doet geen uitspraken omtrent 
nauwkeurigheid, de te verwachten resultaten of de betrouwbaarheid van het 
gebruik van de producten en machines op de website.

Beperkingen
In geen enkel geval zal happyhappyfoto aansprakelijk zijn voor enige schade 
voorkomend uit het gebruik van de materialen op happyhappyfoto.nl of het 
onvermogen om de materialen te gebruiken. Omdat sommige rechtsgebieden 
geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of beperkingen van 
aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze 
beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

Errata
De materialen op happyhappyfoto.nl zouden technische, typografische of 
fotografische fouten kunnen bevatten. Uiteraard proberen wij al onze producten 
en diensten zo zorgvuldig mogelijk weer te geven. Echter, happyhappyfoto 
staat niet garant voor eventuele fouten hierin en mag content of materialen op 
de website ten alle tijde veranderen of aanpassen.

Aanpassing gebruikersvoorwaarden
happyhappyfoto kan de gebruikersvoorwaarden eventueel aanpassen waar 
nodig en houdt zich dit recht altijd voor. Door happyhappyfoto.nl te gebruiken, 
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gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de op dat moment geldende versie 
van deze Algemene Voorwaarden.

Privacybeleid
De privacy van onze klanten en gebruikers vinden wij erg belangrijk. Hieronder 
is daarom duidelijk te zien hoe wij hiermee omgaan en wat onze eigen regels 
zijn.

Wanneer er om persoonlijke informatie wordt gevraagd, voor bijvoorbeeld 
het versturen van een foto naar een persoonlijke e-mail, zal hier altijd 
toestemming voor worden gevraagd.
Ingevulde persoonlijke informatie gebruiken wij alleen voor gespecificeerde 
doeleinden.
Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig voor het betreffende project/
activatie.
Wij beschermen uw persoonlijke gegevens zoveel mogelijk tegen verlies of 
diefstal.
Wij zullen de informatie over ons beleid en onze praktijken met betrekking 
tot het beheer van persoonlijke informatie beschikbaar stellen voor onze 
klanten.

Toepasselijk recht
Elke vordering met betrekking tot happyhappyfoto.nl is onderworpen aan de 
wetten van Amsterdam, Nederland.
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