Welkom bij Diff Digital!
Hartelijk dank dat u onze website bezoekt. De Services worden geleverd door Diff
Digital, gevestigd in Klein Zottegem 34, 9521 Letterhoutem (België).
Door onze website & software te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Lees de voorwaarden zorgvuldig door.

Bescherming van privacy
In het privacybeleid van Diff Digital wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw
persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website
gebruikt. Door onze website & software te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Diff
Digital

die

gegevens

mag

gebruiken

in

overeenstemming

met

onze

privacybeleidsregels.

Uw Inhoud in onze Software
Sommige van de Software staan u toe inhoud te uploaden, toe te voegen, op te slaan,
te verzenden of te ontvangen. U behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten die u
met betrekking tot die inhoud heeft. Kort gezegd: wat van u is, blijft van u.
Wanneer u inhoud uploadt naar, toevoegt aan, opslaat in, verzendt naar of ontvangt in
of via onze Software, verleent u Diff Digital (en degenen met wie we samenwerken)
een wereldwijde licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te
reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken (zoals afgeleide
werken als gevolg van vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen die we
aanbrengen om ervoor te zorgen dat uw inhoud beter werkt met onze Software), te
communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te

distribueren. De rechten die u verleent in deze licentie, zijn bedoeld voor het
beperkte doel om onze Software uit te voeren, te promoten en te verbeteren en om
nieuwe Software te ontwikkelen. Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als u uw
gebruik van onze Software staakt. Controleer of u over alle benodigde rechten
beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die u toevoegt aan onze
Software.
Onze geautomatiseerde systemen analyseren uw inhoud (inclusief e-mails) om voor u
relevante productfuncties te leveren, zoals aangepaste zoekresultaten, advertenties
op maat en spam- en malwaredetectie. Deze analyse vindt plaats wanneer de inhoud
wordt verzonden, ontvangen en opgeslagen.

Betalingsovereenkomsten & wanbetaling
Bij het aanschaffen van bepaalde diensten die Diff Digital levert, gaat u hiermee ook
automatisch akkoord met een betalingsovereenkomst. Bij sprake van wanbetaling zijn
wij genoodzaakt om extra kosten in rekening te brengen.
Bij de eerste herinnering worden nog geen kosten in rekening gebracht.
Bij de tweede herinnering brengen wij een bedrag gelijk aan 2,5% van het
totaalbedrag van de oorspronkelijke factuur in rekening.
Bij de derde herinnering brengen wij een bedrag gelijk aan 5% van het bedrag van de
tweede herinnering in rekening. Dit komt neer op een extra kost van 7,5% van het
totaalbedrag van de oorspronkelijke factuur.
Na drie herinneringen schakelen wij een incassobureau in, waarvoor u instaat voor
alle kosten die zij hebben tijdens het leveren van hun diensten.

Betalingsovereenkomsten beëindigen
Wanneer u onze Software aankoopt en gebruikt, kan u tijdens de lopende periode de
betalingsovereenkomst voor de volgende periode opzeggen. Bij het te laat
aanvragen van een stopzetting kunnen wij alsnog de kost van de volledige periode in
rekening brengen. Controleer dus goed wanneer u de betalingsovereenkomst wenst
stop te zetten.

Onze garanties en voorbehouden
We leveren onze Software met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid
en zorgvuldigheid en we hopen dat u de Software graag zult gebruiken.
Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden of aanvullende
voorwaarden, doet Diff Digital geen specifieke beloften voor de Software. We doen
bijvoorbeeld geen toezeggingen over de inhoud in de Software, de specifieke
functionaliteit van de Software en de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of
mogelijkheid van de Software om te voldoen aan uw behoeften. We leveren de
Software als zodanig (‘as is’).
Sommige rechtsgebieden stellen voorwaarden aan bepaalde garanties, zoals de
impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en
niet-inbreukmakendheid. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle garanties
uit.

Over deze Voorwaarden
We kunnen deze voorwaarden, of eventuele aanvullende voorwaarden die van
toepassing zijn op een Software, aanpassen bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of
wijzigingen in onze Software te weerspiegelen. U moet deze voorwaarden regelmatig
bekijken. We posten wijzigingen in deze voorwaarden op deze pagina. Wijzigingen
worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht
dan veertien dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen als gevolg van nieuwe functies
voor een Software of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht,
worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste
voorwaarden voor een Software, moet u uw gebruik van die Software beëindigen.
Als er een conflict tussen deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden
ontstaat, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing op dat conflict.
Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Diff Digital en u. Aan de voorwaarden
kunnen geen rechten voor derde begunstigden worden ontleend.
Als u niet voldoet aan deze voorwaarden en we niet onmiddellijk actie ondernemen,
betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken
(zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen).

