Gebruiksvoorwaarden
Wij willen je er graag op attent maken dat je bij het gebruik van Mediamags bv automatisch
akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden, de “gebruiksvoorwaarden”. Deze
voorwaarden hebben wij in duidelijke, heldere taal geschreven. Heb je desondanks toch
vragen, dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Op deze pagina:
• Algemene voorwaarden
• Apps

Algemene voorwaarden
•	Mediamags bv (wat in onze voorwaarden ook genoemd kan worden als “wij”, “ons”) betreft de
website ‘http://mediamags.nl’ inclusief alle pagina’s die daarbij horen.
•	De bezoeker (die in onze voorwaarden ook genoemd kan worden als “u”, “uw”, “jij”, “jouw”, “jou”
“je”, “bezoeker”) betreft elk persoon dat een bezoek brengt aan mediamags.nl.
•	Plaats, op geen enkele manier op mediamags.nl, géén kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke,
haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-georiënteerde of andere inhoud die in strijd is met
internationale wetten, de wetten van je eigen land of die van Nederland, het land waar mediamags.nl
wordt gehost. Jouw IP-adres wordt bij iedere reactie opgeslagen, waardoor we het volgen van
de voorwaarden kunnen afdwingen.
•	Het is niet toegestaan om inhoud van mediamags.nl over te nemen voor verdere publicatie op
bijvoorbeeld andere websites of in een tijdschrift zonder dat daar van tevoren toestemming voor
gegeven is door mediamags.nl. Inhoud van mediamags.nl betreft zowel nieuwsartikelen als onze
beschrijvingen en reviews van apps.
•	Mediamags.nl heeft het recht om jouw IP-adres te blokkeren.
•	Mediamags.nl heeft het recht om op ieder moment reacties op nieuwsartikelen op mediamags.nl
te verwijderen en recensies van apps te verplaatsen of te sluiten.
•	Met betrekking tot je eigen veiligheid en die van mediamags.nl raden wij je aan geen strikt
persoonlijke informatie in je reacties en/of recensies te plaatsen. Dit geldt voor elke vorm van
het plaatsen van informatie op mediamags.nl.
•	Mediamags.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van inhoud op mediamags.nl
door middel van een reactie of recensie. Het plaatsen hiervan is op eigen risico.
•	Mediamags.nl is niet aansprakelijk voor inhoud op madiamags.nl die door bezoekers of leden
wordt geplaatst.
•	Mediamags.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het bezoeken van
een gelinkte, externe website. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze
externe websites.
•	Neem voor onduidelijkheden of vragen altijd contact op met onze website via de contactpagina.

Apps
Door gebruik te maken van mediamags.nl, ga je automatisch akkoord met de
bovenstaande “Algemene voorwaarden” en de onderstaaande voorwaarden die
betrekking hebben op onze database van apps voor iPhone, iPad en iPod touch.
•	Wij kunnen helaas niet garanderen dat de gegeven prijs op onze website overeen komen met de
actuele prijs in de App Store of Google Play. De gegeven prijzen zijn van het moment van schrijven.
De weergegeven prijzen kunnen dus afwijken van de actuele. Wij raden je ten zeerste aan om eerst
de actuele prijs in de App Store en Google Play te controleren voordat je de app downloadt.
•	Het kan zijn dat een app die in onze database staat niet beschikbaar is in de App Store of Google
Play. In dit geval krijg je bij het klikken op de download-link een melding van iTunes. Het kan
namelijk altijd voorkomen dat een app door de ontwikkelaar is verwijderd of dat een storing de
toegang tot de App Store of Google Play blokkeert.
•	Het downloaden van apps gebeurt altijd via de App Store of Google Play. Daarom gelden bij de
aanschaf en bij het downloaden van apps altijd de algemene voorwaarden van de App Store en
Google Play, niet die van mediamags.nl.
•	Aankopen worden gedaan bij de App Store en bij Google Play. Mediamags.nl is dus niet
aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het aankopen van een app.
•	De gegeven screenshots en video’s kunnen afwijken van de werkelijke weergaves in de app.
De gegeven afbeeldingen en video’s op onze website dienen alleen als voorbeeld.
•	Mediamags is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden apps.
•	Mediamags houdt zich het recht om een APP te weigeren zonder opgaaf van redenen.
•	Houd, bij het schrijven en plaatsen van een recensie van een app, altijd rekening met
de bovenstaande “Algemene voorwaarden”.
•	Neem voor onduidelijkheden of vragen altijd contact op met onze website via de contactpagina.

