
Gebruikersvoorwaarden  
 
Dit zijn de gebruiksvoorwaarden die gelden voor het gebruik van de Inlogomgeving van de 
Website Bezorgdekrant.nl en alle informatie, diensten, die namens Bezorgdekrant.nl via deze 
Inlogomgeving of Applicaties worden aangeboden. 
 
Bezorgdekrant.nl is een Website van Mediahuis Distributie B.V. welke informatie en diensten 
aanbiedt aan de Freelance organisatie van Mediahuis Distributie B.V. Mediahuis Distributie B.V. 
is gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 32022610. 
Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent 
van je rechten en plichten als je gebruik maakt van de Diensten die beschikbaar worden gesteld 
via de Inlogomgeving van Bezorgdekrant.nl. Door gebruik te maken van de Diensten, verklaar je 
kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. 
 
1. Definities 
a. Applicaties: Dit is software die beschikbaar wordt gesteld via de Inlogomgeving van 
Bezorgdekrant.nl om diensten aan te bieden voor gebruik op Apple iOS en Android OS-
apparaten waaronder maar niet beperkt tot de ikBezorg App of Output Online. Ook eventuele 
upgrades die van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het 
gebruik van de Applicatie mogelijk maakt vallen hieronder. 
b. Content: alle tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele 
combinaties, interactieve elementen, computerprogrammatuur, scripts, puzzels, spelen en alle 
andere materialen die in of door middel van de Website en Applicaties worden gepubliceerd, 
dan wel die door een gebruiker worden gedownload of ge-upload kunnen worden, ongeacht of 
deze van redactionele of commerciële aard zijn. 
c. Diensten: alle Diensten die via de Website en Applicaties ter beschikking worden gesteld, 
zoals het raadplegen van de Website en Applicaties, het downloaden van Content, alsmede alle 
overige Diensten die worden aangeboden op de Website en Applicaties. 
d. Inlogomgeving: het online platform toegankelijk via de Website ten behoeve van de Freelance 
Organisatie van Mediahuis Distributie, bestaande uit bezorgers, depothouders, vervoerders en 
overige freelancers die bezorgwerkzaamheden verrichten voor Mediahuis Distributie BV. 
e. Website: de Website van Bezorgdekrant.nl waaronder de Inlogomgeving, onder meer 
toegankelijk via bezorgdekrant.nl en Bezorgdekrant domeinnamen met andere extensies, maar 
ook via andere wegen. 
 
2. Account/profiel Bezorgdekrant.nl 
1. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Diensten die via de Inlogomgeving van 
Bezorgdekrant.nl worden aangeboden, moeten bezoekers een account aanmaken. Om een 
account aan te maken dien je jouw relatienummer, postcode en huisnummer in te voeren. 
Vervolgens zal er een mail naar je toegestuurd worden waarin je inloggegevens staan vermeld. 
2. Je staat er jegens Bezorgdekrant.nl voor in dat de informatie die je via de Inlogomgeving van 
Bezorgdekrant.nl verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw 
persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Gegevens worden verwerkt conform onze 
privacyverklaring: http://Bezorgdekrant.nl.nl/informatie/privacy-verklaring/ 
3. Als je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben 
voor het aanmaken van een account. Door gebruik te maken van deze Diensten ga je akkoord 
met de gebruikersvoorwaarden. Hiermee garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of 
toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account. 
4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord voor je account voor 
anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot de Inlogomgeving van Bezorgdekrant.nl 
met behulp van jouw account en toegang tot de Applicaties. Je bent aansprakelijk voor alles wat 
er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder toestemming of wetenschap 
in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd 
gebruik. 



3. Gebruik van de Diensten 
1. Je staat er jegens Bezorgdekrant.nl voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de 
Diensten en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta 
je er jegens Bezorgdekrant.nl voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze 
gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die 
van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten. 
2. Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten 
die je verricht in het kader van Bezorgdekrant.nl niet: 
a) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn; 
b) inbreuk maken op de rechten van Bezorgdekrant.nl of derden, waaronder auteursrechten, 
naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met 
betrekking tot bescherming van de privacy; 
c) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving 
d) virussen, Trojaanse Paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een 
geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, 
wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de 
Website en/of computersystemen van Bezorgdekrant.nl te omzeilen; 
e) een commercieel karakter hebben, tenzij Bezorgdekrant.nl hier schriftelijk toestemming voor 
heeft gegeven; of 
f) enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Bezorgdekrant.nl en/of een derde. 
 
4. Intellectuele eigendomsrechten 
1. Je erkent en stemt ermee in dat Bezorgdekrant.nl bestanden, andere Content en 
programma’s bevat die eigendom zijn van Bezorgdekrant.nl, licentiegevers en/of gebruikers van 
Bezorgdekrant.nl en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, 
waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, 
merkrechten en octrooien. 
2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Bezorgdekrant.nl 
je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentiebaar, niet-overdraagbaar, 
recht om de Content te gebruiken op de wijze en in het format zoals deze Content op de 
Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om Content te 
downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële 
doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde 
doeleinden, tenzij Bezorgdekrant.nl of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor 
heeft gegeven. 
3. Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of de Website wordt vermeld, is bedoeld om 
enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten 
aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze 
gebruiksvoorwaarden is beschreven. 
4. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele 
eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen. 

5. Inhoud, beschikbaarheid en stopzetten Diensten 
1. De Diensten worden beschikbaar gesteld in de staat waarin zij zich bevinden. Ondanks de 
continue zorg en aandacht die Bezorgdekrant.nl besteedt aan de inhoud en samenstelling van 
de Diensten, geeft zij geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of 
betrouwbaarheid daarvan, noch garandeert Bezorgdekrant.nl dat de Diensten te allen tijde en 
zonder onderbrekingen, storingen of fouten beschikbaar zijn, dat gebreken te allen tijde hersteld 
worden, of dat de Website en de server waarop die zich bevindt vrij zijn van virussen en andere 
besmettelijke en/of schadelijke bestanden. Je gaat ermee akkoord dat Bezorgdekrant.nl niet 
aansprakelijk is voor verlies en schade aan je computer, gegevens of 
computertelecommunicatiesystemen als gevolg van gebruik van de Diensten. 
2. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Bezorgdekrant.nl ten dienste staan, is 
Bezorgdekrant.nl te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg 
gerechtigd om je activiteiten in verband met Bezorgdekrant.nl (tijdelijk) te beperken, op te 
schorten of buiten gebruik te stellen, je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te 



verwijderen, jouw Gebruikerscontent te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de 
dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder - 
maar niet daartoe beperkt - indien: 
a. je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden; 
b. we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere 
gebruikers of aan Bezorgdekrant.nl kunnen toebrengen. 
Bezorgdekrant.nl zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn. 

6. Privacy 
1. Op de Website vind je de Privacyverklaring. Hierin kun je lezen hoe er wordt omgegaan met 
jouw persoonsgegevens die door de website van Bezorgdekrant.nl  worden verwerkt. We 
adviseren je deze verklaring goed door te lezen. 
2. Indien je akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden wordt er namelijk vanuit gegaan dat je 
kennis hebt genomen van de Privacyverklaring: https://Bezorgdekrant.nl.nl/informatie/privacy-
verklaring/ 

7. Diensten van derden 
1. Het is mogelijk dat de Website naast de Diensten die worden aangeboden, tevens diensten en 
content van derden en/of links naar websites van derden bevat. De opname of aanwezigheid 
van diensten en/of content van derden impliceert niet dat Bezorgdekrant.nl deze diensten heeft 
goedgekeurd danwel gecontroleerd. Bezorgdekrant.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en 
werkwijze van de diensten en content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers 
van de Website. 
2. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke 
voorwaarden van die derden. 

8. Wijzigingen 
1. Bezorgdekrant.nl heeft het recht om de Diensten en deze gebruiksvoorwaarden op elk 
gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De 
gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie op de 
Website. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. 

9. Overige bepalingen 
1. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, 
blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 
2. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze 
overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 


