
Voorwaarden  
 

1. Algemene voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden vertellen u hoe u uw lidmaatschap van Hortus Society 
kan gebruiken; hoe u toegang kan krijgen tot, deel kan nemen aan, kan kijken en/of  
luisteren naar lezingen, publicaties (schriftelijk en in beeld en geluid), 
tentoonstellingen en evenementen die door en /of namens de Hortus Society aan u ter 
beschikking zijn gesteld voor privé gebruik. Hortus Society zal zich blijven inzetten 
voor het creëren van nieuwe mogelijkheden om u te blijven voorzien van innovatieve 
en inhoudelijk boeiende onderwerpen, publicaties en evenementen. Hortus Society 
behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van 
reden, haar diensten te wijzigen, activiteiten toe te voegen, te stoppen met het 
verstrekken van een deel of het geheel van haar diensten of het wijziging van de 
algemene voorwaarden op de website www.bingerden.com/HortusSociety. Deze en 
toekomstige voorwaarden gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten. De 
nieuwste versie van deze algemene voorwaarden is leidend en maakt eerdere versies 
ongedaan.  
 
2. Doelstellingen  en contactgegevens 
 

2.1. Doelstellingen 
Hortus Society wordt ter beschikking gesteld door de Stichting Tot Behoud 
Buitenplaats Bingerden ("Stichting BBB"). Stichting BBB heeft zich tot doel gesteld 
om een platform te bieden voor plantenliefhebbers. Op de International 
Kwekerijdagen Bingerden, heeft u de mogelijkheid om gerenommeerde kwekerijen 
en specialisten op tuingebied, uit binnen en buitenland te ontmoeten. Tegelijkertijd 
biedt de Stichting BBB deelnemende kwekers en de genoemde specialisten de 
mogelijkheid om ideeën en kennis uit te wisselen. Dit wordt onder andere vorm 
gegeven door hun deelname aan lezingen en workshops. In dat kader, hebben we 
Hortus Society opgericht, om de mogelijkheid te creëren om mensen die 
geïnteresseerd zijn in alles wat met tuinen te maken heeft in contact te brengen met 
specialisten op tuingebied en te voorzien van kwalitatief hoogstaande informatie met 
inhoudelijke thema’s en onderwerpen op exclusieve evenementen gedurende het hele 
jaar. Door u te abonneren op Hortus Society, zal uw donatie de organisatie van de 
Internationale kwekerijdagen Bingerden ondersteunen. 
 
2.2 Contact gegevens 
Het correspondentieadres van de Stichting Tot Behoud Buitenplaats Bingerden is: 

Huis Bingerden 
Bingerdenseweg 21 
NL-6986 CE Angerlo (Gelderland) 
+31 (0) 313484238 
info@bingerden.com 
Wanneer u vragen, opmerkingen of eventuele klachten heeft betreffende de 
aangeboden Hortus Society diensten en/ of de algemene voorwaarden dan kunt u 
contact met ons opnemen via admin@bingerden.com. 
 

Indien u van mening bent dat er op een openbaar medium zoals bijvoorbeeld een blog, 
website of in welke context dan ook, feitelijke onjuistheden worden geschetst en/of de 
inhoud niet geassocieerd zou moeten worden met de Hortus Society en/of Bingerden. 
Dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Via admin@bingerden.com. 
 



3. Betalingsgegevens  
De betalingsgegevens voor Stichting BBB zijn de volgende: 
BTW nummer. NL8047.09.294.B01 
Bankrekening: IBAN: NL 80 RABO 0315072075 - BIC: RABO NL 2 U 
Wij verzoeken uw betaling te doen onder vermelding van het factuurnummer. 

 
4. Acceptatie van de algemene voorwaarden 
Door lid te worden van de Hortus Society, gaat u akkoord met de algemene 
voorwaarden en ben u wettelijk gebonden aan de algemene voorwaarden welke op dat 
moment van kracht is. U bent zelf verantwoordelijk zich te informeren over de laatste 
versie van de algemene voorwaarden van Hortus Society. Deze worden direct na 
wijziging onder vermelding van de versiedatum gepubliceerd op de website 
www.bingerden.com. Mocht u besluiten dat u, na een wijziging van de algemene 
voorwaarden, zich niet langer kan committeren aan deze voorwaarden, dan dient u 
ons hierover te informeren. Wanneer er geen compromis mogelijk is dient u uw 
lidmaatschap te beëindigen (zie "Beëindiging") u zal dan tevens al het gebruik van 
Hortus society diensten te stoppen. 

5. Toepassing van de algemene voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u als individueel 
lid van Hortus Society, en Hortus Society. Deze voorwaarden zijn alleen van 
toepassing op niet-zakelijke gebruikers. Verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen kunnen zich niet als lid van de Hortus society laten registreren (zie 
"Lidmaatschap voorwaarden"). Met elke verwijzing in de algemene voorwaarden naar 
"u" of "uw" wordt bedoeld u als persoonlijk, niet-zakelijke lid van Hortus Society. 
Het lidmaatschap van de Hortus Society en elk gebruik van haar diensten (zie 
"Activiteiten en diensten aangeboden aan donerende leden") mag niet, in welke vorm 
dan ook, voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van 
Hortus Society. 
 
6. Lidmaatschap Voorwaarden 
 

6.1. Lid worden van Hortus Society 
Iedereen die aantoonbare interesse in planten, tuinen en tuinbouw heeft en wenst te 
doneren aan Stichting BBB kan lid worden van Hortus Society. Hoewel gevestigd in 
Nederland, is het lidmaatschap toegankelijk voor leden uit andere landen. Leden 
zullen deel uitmaken van een exclusief netwerk die voorzien worden van 
hoogwaardige informatie uitwisseling en andere activiteiten. Het lidmaatschap is 
strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen of gedeeld worden met een ander 
persoon dan het geregistreerde lid. 
Het lidmaatschap kan worden verkregen, middels inlevering van een, naar waarheid, 
ingevuld aanmeldingsformulier wat u kunt vinden op de website van Bingerden. 
Tevens is dit formulier ook fysiek verkrijgbaar tijdens de Internationale 
Kwekerijdagen. Er bestaat de mogelijkheid om een twee persoonslidmaatschap voor 
famlieleden op hetzelfde adres aan te vragen. Voorwaarde hierbij is dat dit gelijktijdig 
moet worden aangevraagd. 

 6.2 Minderjarige leden 
Ouders of voogden die willen doneren aan de Stichting BBB in de naam van een 
minderjarige kunnen dit doen door de minderjarige aan te melden als lid. Echter de 
evenementen die Hortus Society organiseert zijn inhoudelijk vooral bestemd voor 
volwassen. Als u toestemming geeft dat een minderjarige lid wordt van de Hortus 
Society, bent u zelf verantwoordelijk voor het onderzoeken en afwegen of de inhoud 
van de bijeenkomst en de verstrekte informatie passend is voor de minderjarige. 
Hortus Society kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de geboden inhoud niet 
geschikt is gebleken voor een jonger publiek. 



 
7. Periode van het Lidmaatschap  

Afhankelijk van het bedrag dat u wilt doneren, kan het lidmaatschap worden 
verworven voor een periode van één jaar, met automatische verlenging één maand 
voor de verloopdatum, tenzij het lidmaatschap wordt opgezegd. Het lidmaatschap kan 
ook worden verworven voor het leven voor diegenen die een meer substantiële 
donatie hebben gedaan.  
Het lidmaatschap is geldig voor een periode van maximaal een jaar, vanaf de dag van 
registratie tot de volgende 1 april. Herhaling van de jaarlijkse donatie is automatisch 
op 1 april, tenzij het lidmaatschap wordt beëindigd door het lid ten minste een maand 
vóór  1 april. (Zie "Beëindiging"). 
Facturen voor de jaarlijkse donatie worden verzonden in de maand maart aan leden 
die hun lidmaatschap niet voor 1 maart hebben opgezegd en dus akkoord gaan met 
automatische verlenging.  

 
8. Activiteiten en diensten aangeboden aan leden 
 

8.1 Hortus Society, diensten en activiteiten 
Om u te bedanken voor uw donatie ter ondersteuning van de Stichting BBB, zal 
Hortus Society diensten beschikbaar stellen aan haar leden. 

 
Met "Hortus Society dienst (en)" wordt bedoeld elke geboden dienst zoals; 
verwijzingen naar websites, pagina's, producten, alsmede deelname aan alle 
evenementen die georganiseerd worden door of namens de Hortus Society. Hoewel de 
Hortus de diensten kunnen worden gebruikt op een verscheidenheid van geschikte 
apparaten, kan Hortus Society niet garanderen dat alle geboden diensten altijd op alle 
apparaten functioneren. 
 

In de informatie middels; audio, video, tekst, afbeeldingen of andere middelen die ter 
beschikking gesteld worden door Hortus Society, kan soms ook inhoud weergegeven 
worden die eigendom is van, of beheerd wordt door derden die toestemming hebben 
verleend aan Hortus Society om deze informatie ter beschikking te stellen aan haar 
leden. 

 

8.2 Toegankelijkheid van de Hortus Society diensten en evenementen 
Lidmaatschap verleent zo goed mogelijk toegang tot de Hortus Society diensten, de 
verstrekte informatie en een aantal te organiseren evenementen. Ondanks de 
diversiteit van de activiteiten die het beoogt te organiseren voor haar leden, 
afhankelijk van de hoeveelheid donaties, kan Hortus Society niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor een gebrek aan geschikte activiteiten voor een individueel lid. 
Hortus society kan niet garanderen dat eventueel ingezette online diensten altijd 
beschikbaar, veilig en/of vrij van virussen of fouten zal zijn.  
De verstrekte informatie en diensten ter beschikking gesteld door Hortus Society is 
zorgvuldig opgesteld, geselecteerd, samengesteld, bewerkt, bijgewerkt en ter 
beschikking gesteld. Verstrekte informatie die op Hortus Society evenementen en/of 
door de Hortus Society wordt gedeeld, zal door gebruikers moeten worden behandeld 
met de nodige voorzichtigheid en is niet bedoeld als advies waarop u blind moet 
vertrouwen. 
De periode gedurende welke u toegang hebt, tot het bekijken en / of luisteren naar de 
verstrekte informatie door Hortus Society kan variëren. Hortus Society behoudt zich 
het recht voor om alle, of een deel van haar diensten op te schorten, te wijzigen of 
stop te zetten zonder enige bekendmaking. 



Van tijd tot tijd zal Hortus Society evenementen of activiteiten voor haar leden 
organiseren. In bepaalde gevallen kan de beschikbare capaciteit beperkt zijn, zodat de 
leden niet allen een persoonlijk uitnodiging zullen ontvangen, maar leden zich kunnen 
aanmelden voor dergelijke evenementen. Toegang geschied dan op basis van 
volgorde van inschrijving onder vermelding van hun lidmaatschaps nummer (zie 
"lidmaatschap nummer"). Indien er sprake is van een annulering of zich een 
verandering in de organisatie voordoet, zal Hortus Society haar uiterste best doen om 
de leden op de hoogte te houden. 
 

8.3 Hortus Society eindredactie 

Hortus Society behoud het recht een om alle verstrekte informatie die op of via haar 
diensten verstrekt, gecreëerd, toegevoegd of geüpload worden, naar haar bevindingen 
te verwijderen of te bewerken en is niet verantwoordelijk voor een eventueel later 
verlies of schade.  
 
9. Lidmaatschap Nummer 
Na registratie van hun donatie en het lidmaatschap, zullen de leden een uniek 
lidmaatschap nummer te ontvangen. Dit nummer is persoonlijk en u wordt verzocht 
dit te gebruiken in uw contact met Hortus Society en zal worden gebruikt als 
identificatie bij bijvoorbeeld evenementen en bijeenkomsten.  
 
10. Het vernieuwen van uw lidmaatschap 
Door het schenken van een donatie aan Stichting BBB en inschrijving bij Hortus 
Society, gaat u akkoord met herhaling van de donatie waarmee u uw lidmaatschap 
verlengt. 
Hortus Society diensten en evenementen zijn alleen toegankelijk voor leden die 
hebben gedoneerd bij verlening van hun lidmaatschap. Wie niet aan de voorwaarden 
van het lidmaatschap heeft voldaan door middel van het overmaken van de donatie, 
kan toegang tot Hortus Society evenementen en verstrekte informatie worden beperkt 
tot de volledige donatie is gedaan. 
Indien u uw lidmaatschap niet hebt opgezegd voor 1 maart, ontvangt u in de maand 
maart een factuur voor de jaarlijkse donatie.  
 
11. Kosten en betalingsvoorwaarden 
De jaarlijkse donatie voor het Hortus Society lidmaatschap is €25  per persoon / per 
jaar. Een twee-personen familie lidmaatschap, zoals hierboven gedefinieerd, houdt 
een donatie van €45  per jaar in. Levenslang persoonlijk lidmaatschap is beschikbaar 
voor een donatie vanaf €250 (Zie "Lidmaatschap voorwaarden"). De tarieven van de 
donaties kunnen worden aangepast door Hortus Society. Dit zal dan voor het einde 
van het lidmaatschap aan leden bekend worden gemaakt.  
Betaling kan op twee manieren:, voor de leden die zich inschrijven via de website kan 
dit door middels van een overschrijving, (Zie "Betalingsgegevens"), ] leden die zich 
inschrijven tijdens de internationale kwekerijdagen kunnen de donatie in contacten 
voldoen.  
 
12. Beëindiging van het lidmaatschap 
Het lidmaatschap wordt jaarlijks verlengd, tenzij anders besproken of in het geval van 
het afsluiten van een lidmaatschap voor het leven. Beide partijen kunnen echter het 
lidmaatschap te allen tijde beëindigen na donatie en tot één maand voor de verlenging 
van het lidmaatschap. 
Hortus society behoudt zich het recht voor om te stoppen met het maken van alle of 
een deel van haar diensten en / of de te verstrekken informatie, of kan het 
lidmaatschap met onmiddellijke ingang, eenzijdig beëindigen. Dit kan wanneer:  

 
 



- (A) naar redelijk oordeel van de Hortus Society, u op een ongepaste of  
ondeskundige manier gebruik maakt van haar diensten en / of de verstrekte informatie 
op een dusdanige manier gebruikt dat Hortus Society in diskrediet gebracht zou 
worden of het imago van Hortus Society schade zal toebrengen.  

- (B) u de gebruiksvoorwaarden schendt op een manier die niet kan worden opgelost, 
op gecorrigeerd. Of u dat binnen een redelijke termijn niet hersteld of oplost op 
verzoek van Hortus Society of een van haar leden.  

 
Indien een beëindiging van het lidmaatschap optreedt, kan u gevraagd worden om al 
het materiaal wat u via Hortus Society heeft ontvangen te retourneren. inclusief 
inhoud die mogelijk zijn gedownload van de website of de diensten. 
 

13. Restitutie 
Indien het lidmaatschap tijdens en tot één maand voor de vernieuwing van het 
jaarlijkse lidmaatschap opgezegd wordt, kan er geen gedeeltelijke of volledige 
terugbetaling van de donatie worden gedaan. 
Een levenslang lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden beëindigd, maar 
een terugbetaling kan alleen in uitzonderlijke situaties wanneer Hortus Society hiertoe 
besluit. Voorwaarde is in ieder geval dat u het lidmaatschap gedurende de eerste zes 
maanden opzegt. Er zal dan maximaal 80% van de donatie worden geretourneerd. 
(20% zijn administratiekosten) 

 
14. Verplichtingen van de Hortus Society-leden 
 

14.1. Het juiste gebruik van de Hortus Society diensten 
Als u voldoet aan deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden 
en alle relevante wetten, kunt u, Hortus society diensten gebruiken en/ of om toegang 
te krijgen, te kijken en / of te luisteren naar de verstrekte informatie, maar ook 
deelnemen aan evenementen die georganiseerd zijn door of namens de Hortus 
Society. Het is niet toegestaan deel te nemen vanuit een commercieel of zakelijke 
doelstelling. 
 

14.2 Extra kosten 
Extra kosten die gemaakt moeten worden om gebruik te maken van de Hortus Society 
diensten kunnen niet verhaald worden op Hortus Society. U neemt deel aan 
activiteiten op eigen risico. Hortus Society kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
ongevallen of ongemakken die zich voordoen tijdens of als gevolg van de 
georganiseerde evenementen.  

 
14.3 Het beheren van uw account gegevens en activiteiten 
Wanneer u een Hortus Society account aanmaakt, dient u ons te voorzien van juiste en 
volledige informatie. We raden u aan "veilige" wachtwoorden te gebruiken met 
behulp van een combinatie van; hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen. U 
bent zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw Hortus Society 
gebruikersnaam en wachtwoord en u bent wettelijk verantwoordelijk voor alle 
activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Indien uw gegevens op onjuiste 
manier door derden zijn gebruikt dient u Hortus Society onmiddellijk op de hoogte te 
stellen. 
 
 



14.4 Verandering in uw situatie 
Als er een verandering is in uw persoons- of contactgegevens, bent u verplicht om 
Hortus Society schriftelijk te informeren (zie "Contactgegevens"). Als u dit niet doet, 
kan dit leiden tot een tijdelijke schorsing van uw lidmaatschap. 
 
15. Bijdragen aan Hortus Society 
 
15.1 Hortus society kan u uitnodigen om uw eigen, originele bijdragen aan de Hortus 
Society diensten te creëren en te delen. Uw bijdrage kan bijvoorbeeld, forum posts, 
korte teksten, artikelen, foto's, afbeeldingen, video of audio materiaal bevatten. Deze 
algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uw bijdrage.  
 

15.2 Door het indienen van uw bijdrage aan Hortus Society, staat u Hortus Society toe 
geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van uw bijdrage. Elke bijdrage die u maakt 
kan worden veranderd en bewerkt door Hortus Society. Hortus Society behoud zich 
het recht elke bijdrage die niet voldoet aan de algemene voorwaarden te verwijderen. 
 

15.3 Uw auteursrecht blijft van toepassing op uw bijdrage, dit blijft van u en u kan 
daar verder gebruik van maken. U staat alleen toe dat Hortus Society uw bijdrage kan 
gebruiken.  
 

15.4 Door het indienen van een bijdrage, bevestigt u dat de bijdrage uw eigen 
originele werk bevat. U bevestigt ook dat uw bijdrage wordt gedaan op uw 
persoonlijke titel (niet-zakelijk) en dat een dergelijke bijdrage niet direct of indirect 
een zakelijke activiteiten bevorderd of u een commercieel gewin haalt via de 
ingediende bijdrage. U bevestigd dat u de toestemming heeft van iedereen die 
herkenbaar is in uw bijdrage of u de toestemming heeft van een ouder / voogd, indien 
het minderjarige betreft. 
 

15.5 Tenzij u anders aangeeft, zal Hortus Society in principe uw naam tonen bij uw 
bijdrage, maar om praktische redenen zult u begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is en 
zal een gedegen afweging gemaakt worden door Hortus Society. 
 

15.6 In verband met uw bijdrage (n) of andere projecten, kan Hortus Society contact 
met u opnemen. Voor volledige details over wanneer en hoe we u kunnen contacteren, 
zie Hortus Society’s privacy beleid. Alle persoonlijke informatie zal worden 
gehouden in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens (WBP). 
 

15.7 Alle auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooien en andere 
intellectuele eigendomsrechten (geregistreerde en niet-geregistreerde) in en op Hortus 
Society diensten en verstrekte informatie behoren tot de Hortus Society en / of derden 
(die u of andere gebruikers kunnen bevatten). Hortus Society behoudt al haar rechten 
in haar diensten en verstrekte informatie. Niets in de algemene voorwaarden verleent 
u een recht of licentie om een handelsmerk, modelrecht, auteursrecht, eigendom van 
of gecontroleerd door Hortus Society of enige andere derde partij, behalve zoals 
uitdrukkelijk bepaald in de algemene voorwaarden te gebruiken. 
 

15.8 Als u weigert Hortus Society toestemming te geven om uw bijdragen te 
gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden, gelieve zich te 
onthouden van het delen van deze informatie via elke door Hortus Society 
georganiseerde of beschikbaar gestelde dienst(en). 
 



16. Interacties met andere gebruikers 
Een van de doelstellingen van de Hortus Society is om interacties tussen gebruikers 
aan te moedigen. 

Om dergelijke communicatie te vergemakkelijken, kan Hortus Society gebruikers 
toegang op haar website verschaffen en social media zoals bijvoorbeeld, Facebook, 
Twitter en Youtube. U bent zelf verantwoordelijk voor uw interactie met andere 
gebruikers. Hortus Society behoudt zich het recht om geschillen tussen u en andere 
gebruikers te volgen, maar kan niet worden verplicht om dit te doen en kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van uw interacties met andere 
gebruikers. 
 
17. Beperkingen op het gebruik van de Hortus de diensten 
• (a) U mag geen inbreuk maken op of proberen de privacy of andere rechten van 
Hortus Society leden te schenden. Dit geldt ook voor het bewaren of gebruiken van 
persoonlijke gegevens of het gebruik van informatie van andere Hortus Society leden, 
dit op te slaan zonder hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 
• (b) U mag geen rechten schenden bij het gebruik van Hortus society geleverde 
diensten, om de toegang te krijgen tot, het bekijken of luisteren naar de verstrekte 
informatie of deel te nemen aan evenementen georganiseerd door of namens de 
Hortus Society. 
• (c) U mag aan Hortus Society diensten, de administratie, de leden en / of de 
verstrekte informatie niet op een vernederende wijze behandelen of gebruiken zodat u 
daarmee Hortus Society in diskrediet zal brengen. 
• (d) U stemt ermee in dat u de door Hortus Society geleverde ]diensten en verstrekte 
informatie zoals geleverd aan u, door Hortus Society niet zult aanpassen, wijzigen, 
kopiëren, reproduceren, uitlenen, verhuren, ter beschikking van het algemene publiek 
stelt, er afgeleide werken van, uitzenden, distribueren, commercieel exploiteert, 
verzenden of anderszins zal gebruiken, behalve voor zover toegestaan in deze 
algemene voorwaarden of de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hortus 
Society. 
• (e) U mag niet direct of indirect kosten in rekening brengen aan anderen om hen 
toegang te verschaffen, te kijken of luisteren naar, aan u verstrekte informatie als 
gevolg van uw lidmaatschap bij Hortus Society of voor commerciële, dan wel reclame 
doeleinden.  
• (f) U mag niet direct of indirect suggereren dat u goedkeuring heeft om een door 
Hortus Society dienst of product op een andere, niet aan Hortus Society verbonden 
medium te gebruiken. (bijvoorbeeld op uw persoonlijk website) 
• (g) U gaat ermee akkoord geen Hortus Society diensten te gebruiken om software 
virussen of andere schadelijke programma's te verspreiden. 
• (h) U mag anderen niet lastigvallen met, of de veroorzaker zijn van overlast voor 
elke andere persoon met behulp van Hortus Society diensten of aanstootgevend 
materiaal te verzenden. Of het op ongepaste wijze verstoren van blogs, forums of 
andere dialogen. 
• (i) U kan van tijd tot tijd worden toegestaan om specifieke Hortus Society 
voortgebrachte informatie  weer te geven op uw website, blog of een ander product of 
dienst, maar u mag niet Hortus Society materiaal weergeven op plaatsen welke in 
verband gebracht zouden kunnen worden met producten of diensten die pornografie 
en seksueel expliciete inhoud bevatten; evenals beledigende teksten of beelden; het 
aanzetten tot haat op basis van ras, religie, geslacht, seksuele geaardheid o.i.d., of te 
maken hebben met anti-sociaal gedrag; het zinloos geweld bevat of aanmoedigt; de 
bevordering van terrorisme of andere activiteiten met een risico voor de nationale 
veiligheid; illegale activiteiten aanmoedigen; of op andere wijze schadelijk kan zijn 
voor Hortus Society of deze in diskrediet kan brengen. 
 
 



18. Privacy en veiligheid 
Hortus Society geeft om de privacy en veiligheid van haar leden. U begrijpt dat door 
het gebruik van Hortus Society diensten of toegang tot de inhoud ervan, u ermee 
instemt dat wij uw gegevens inwinnen en bewaren. In specifieke gevallen zullen wij 
uw gegevens gebruiken voor bijvoorbeeld verzendlijsten of inschrijflijsten en andere 
voor de dienst en/of evenement en/of activiteit noodzakelijke administratie.  
Hoewel we ons uiterste best doen om de informatie te beschermen, kan Hortus 
Society niet garanderen dat onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze 
veiligheidsmaatregelen te verslaan. Daarom erkent u dat alle informatie die u 
verstrekt op eigen risico is. 
 
19. Derden 
 
Hortus Society kan de inhoud van links naar websites van derden, adverteerders, 
diensten of andere materialen niet controleren om de volledige inhoud en kan daar 
niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Als u toegang tot de websites en/ of 
andere informatie van derden gebruikt, doet u dit op eigen risico.  
Hortus Society kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige aansprakelijkheid 
voortvloeiend uit uw gebruik van of uw toegang tot, een website of andere informatie 
van een derde partij. 
 
20. Arbitrage en van toepassing zijnde wet- en regelgeving 
Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden kunnen alleen 
worden beheerst door de wetten en jurisdicties van Nederland. Indien er onverhoopt 
toch geschillen ontstaan tussen u en Hortus Society, zal u zich eerst tot Hortus Society 
moeten richten en zullen wij proberen om het geschil naar beider tevredenheid op te 
lossen. In het onwaarschijnlijke geval dat Hortus Society niet in staat is geweest om 
het geschil met u als lid op te lossen, zal in uiterste gevallen een gang naar de rechter 
gedaan kunnen worden conform de Nederlandse standaarden met bijbehorende 
rechten en plichten.  


