Algemene voorwaarden
We zijn gedeponeerd onder nummer 65935470 bij de Kamer van Koophandel.
Eerst even dit lezen
Deze overeenkomst is van toepassing op de dienst die wij leveren, het online platform
Buzzpress dus. Door gebruik te maken van ons platform ga je automatisch met deze
overeenkomst akkoord. Nu staan wij natuurlijk niet stil. Sterker nog, we veranderen continu.
Dat betekent dat deze overeenkomst ook kan veranderen. De meest recente overeenkomst
is steeds van toepassing.
Onze dienst
Buzzpress is een online platform, die organisaties in staat stelt om zelf online hun PR te
regelen. Via Buzzpress.nl kunnen organisaties persberichten uploaden en versturen en zich
met behulp van een expert-database zichtbaar maken bij journalisten, bloggers en
influentials. Buzzpress geldt hierbij als intermediair.
Registreren
Voor het gebruik van onze diensten, moet je je als gebruiker eerst registreren. Dat kost niks.
Inschrijven betekent dat je automatisch akkoord gaat met deze voorwaarden. Bij de
registreren kies je een gebruikers-ID (mailadres) en een wachtwoord. Let wel: de
gebruikersnaam mag geen inbreuk plegen op de (handels)namen of rechten van derden of
in strijd zijn met de goede zeden. Daarnaast is het zaak dat je tenminste 18 jaar en
handelingsbekwaam bent om conctractuele verbintenissen aan te gaan. We hebben het
recht om een account zonder opgaaf van reden te blokkeren.
Privacy
Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In ons privacy statement lees je daar
meer over. Mocht je daarna nog vragen hebben, vraag het ons via contact@buzzpress.nl.
Betaling
Voor het versturen van persberichten biedt Buzzpress drie mogelijkheden: eenmalig, een
light-abonnement en een pro-abonnement. De betaling geschiedt alvorens er een
persbericht wordt verstuurd. Onze betaaldienstverlener Mollie verwerkt deze betalingen.
Mocht een gebruiker na de feedback
Het gebruik van de expert-database is gratis voor journalisten, bloggers en bedrijven die op
zoek zijn naar sprekers voor een event (de gebruikers). Zij ontvangen hiervoor een
inlognaam en wachtwoord van ons. Voor deskundigen die in de expert-database willen
komen is de inschrijving gratis. Pas wanneer een gebruiker een sms ontvangt met het
telefoonnummer van de deskundige, dan brengen wij 35 euro in rekening. Deze kosten
brengen wij aan het einde van het jaar in rekening. Het maximale bedrag op deze
eindfactuur is nooit hoger dan 140 euro.
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief btw. De op het platform
getoonde prijzen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Deze wijzigingen gelden niet voor abonnementen die voor deze wijziging zijn
afgesloten.
Aansprakelijkheid

Het gebruik van Buzzpress is voor eigen risico. We zijn niet aansprakelijk voor schade die je
als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht lijden. Ook zijn we niet verantwoordelijk
voor fouten in het systeem, de door ons aangedragen feedback op persberichten of het
resultaat van het gebruik van Buzzpress.nl. Dit betreft ook persberichten die om welke reden
dan ook niet zijn aangekomen bij één of meerdere mailadressen.
Klachtenregeling
Heb je een klacht? Vertel het ons zo snel mogelijk. Stuur je klacht naar contact@buzzpress.nl
en we reageren snel. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen
worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Amsterdam.

