
Algemene gebruiksvoorwaarden 
Deelnemers 

Meest recente bijwerking op 16 augustus 2021 

Definities 
"De Vennootschap" of "LIVESTORM" of "We": de vennootschap LIVESTORM SAS 
(Handelsnaam "LIVESTORM") met maatschappelijke zetel te 24 rue Rodier 75009 Parijs 
FRANKRIJK, Intracommunautair btw-nummer FR12820434439 die de website livestorm.co 
(de "Website") beheert. 

 
"U" of "Gebruiker": elke gebruiker van de Livestorm-diensten op regelmatige of incidentele 
basis, als Bezoeker van de Livestorm-website of als Deelnemer. 

 
"Website": alle inhoud en pagina's waartoe de Gebruiker toegang heeft op livestorm.co. 

 
"Livestorm-dienst": alle diensten, functionaliteiten en toepassingen die toegankelijk zijn via de 
Website en die worden aangeboden door LIVESTORM, met name een tool voor het beheer van 
online-evenementen. 

 
“Klant”: entiteit (rechtspersoon of natuurlijk persoon) die zich heeft geabonneerd op de 
Livestorm-diensten. 

 
“Deelnemer”: Gebruiker die, met name door deel te nemen aan online-evenementen door het 
beantwoorden van enquêtes, zijn of haar gegevens verzendt en weergeeft met de Livestorm- 
diensten. 

"Inhoud": elke inhoud die door LIVESTORM, Gebruikers of een derde partij op de Livestorm- 
diensten wordt gepubliceerd of gedistribueerd. Dit omvat tekst, woorden, informatie, 
afbeeldingen, video's, geluiden, gegevens of hyperlinks. 

"Bezoeker": een persoon die de Livestorm-website bezoekt, zonder noodzakelijkerwijs een 
account te hebben. 

 

Artikel 1. Eigendom van Livestorm - Aanvaarding 
van de Algemene gebruiksvoorwaarden 
In deze Algemene gebruiksvoorwaarden ("AGV") worden de voorwaarden uiteengezet 
waaronder de Gebruiker (of "u") de Livestorm-diensten en de Livestorm-website mag 
gebruiken. 

 
Deze AGV vormen een bindende overeenkomst tussen u en LIVESTORM. U gaat akkoord met 
deze AGV wanneer u de Livestorm-diensten gebruikt. 



DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE LIVESTORM-DIENSTEN GAAT U AKKOORD 
MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; INDIEN U NIET AKKOORD GAAT, 
VERZOEKEN WIJ U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE LIVESTORM-WEBSITE OF 
DE LIVESTORM-DIENSTEN. 

 
LIVESTORM behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en op elk moment, delen 
van deze AGV te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. U wordt vooraf op de hoogte gesteld 
van elke wijziging die niet louter formeel is. 

 
Als u de Livestorm-website en/of de Livestorm-diensten blijft gebruiken na kennisgeving van 
wijzigingen, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. Zolang U zich aan deze Algemene 
gebruiksvoorwaarden houdt, verleent LIVESTORM u een beperkt, niet-exclusief en niet- 
overdraagbaar persoonlijk recht op toegang tot en gebruik van de Livestorm-website en/of, 
indien van toepassing, de Livestorm-diensten. 

 
Als Gebruikers deze voorwaarden schenden, kan LIVESTORM de toegang voor een bepaalde 
tijd opschorten of beëindigen. 

 

Artikel 2. Toegang tot en werking van de 
Livestorm-diensten 
2.1 Toegang tot de Livestorm-diensten 

Aangezien de Livestorm-diensten op internet wordt aangeboden, moet de Gebruiker een 
internetverbinding hebben om toegang tot deze diensten te krijgen. Alle kosten voor 
telefoonaansluitingen en internettoegang zijn voor hun rekening. LIVESTORM stelt de 
Gebruiker geen materiële middelen ter beschikking, waaronder met name telefooninstallatie, 
eindapparatuur, software of abonnement, om verbinding te maken met de Website. 

 
LIVESTORM verleent de betrokken Gebruiker slechts een beperkte, niet-exclusieve en niet- 
overdraagbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Livestorm-diensten 
en de inhoud ervan. Deze licentie is afhankelijk van de naleving van de regels die in deze AGV 
zijn vastgelegd. 

 
LIVESTORM is te allen tijde vrij om de toegang tot de gehele of een deel van de Livestorm- 
diensten of de Website te onderbreken of op te schorten, met name om operationele of 
onderhoudsredenen, alsmede om de Website te wijzigen, op te schorten, te verwijderen en de 
publicatie ervan op internet te beëindigen zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op 
welke vergoeding dan ook. 

 

2.2 Werking van de Livestorm-diensten 

LIVESTORM garandeert niet dat de Livestorm-diensten continu en foutloos werken. 
 
LIVESTORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid, de 
onderbreking of het slecht functioneren van de Livestorm-diensten, om welke reden dan ook en 
in het bijzonder in het geval van een storing bij haar internetprovider, haar host, inbraak door 
derden of overmacht. 



LIVESTORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of enige schade dat/die 
inherent is aan het gebruik van internet, zoals de aanwezigheid van computervirussen of 
kwaadaardige codes. 

 
 

Artikel 3. Diensten voor Deelnemers 
Om gebruik te maken van de Livestorm-diensten moet u een natuurlijk persoon zijn, achttien 
(18) jaar oud zijn of meerderjarig zijn in het land waar u woont of toestemming hebben 
gekregen van uw wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) als u minderjarig bent. 

U heeft alleen recht op toegang tot de Livestorm-diensten middels een strikt persoonlijke 
uitnodiging. 

 
Een Deelnemer mag: 
• deelnemen aan online-evenementen; 

 
• zijn of haar webcambeelden of scherm tijdens online-evenementen delen; 

 
• enquêtes invullen tijdens online-evenementen; 

 
• vragen stellen tijdens online-evenementen; 

 
• chatberichten sturen tijdens online-evenementen; 

 
• de opname na beëindiging van het online-evenement, in voorkomend geval, bekijken. 

 

De beveiliging van uw toegang tot de Livestorm-diensten is uw eigen verantwoordelijkheid. 
LIVESTORM is niet aansprakelijk voor schade aan uw computer als gevolg van het verlies of 
het delen van uw persoonlijke uitnodiging. 

 
LIVESTORM kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig misbruik van 
uw persoonlijke uitnodiging. 

 
U erkent tevens dat u wordt verondersteld de Gebruiker van uw persoonlijke uitnodiging te zijn 
en de persoon die verantwoordelijk is voor de acties die via uw toegang tot de Livestorm- 
diensten worden ondernomen. 

 
U erkent dat u, en niet LIVESTORM, verantwoordelijk bent voor alle elektronische 
communicatie en inhoud die door u wordt verzonden en dat u de Livestorm-diensten zal 
gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 



Artikel 4. Duur 
De toegang tot de Livestorm-diensten wordt aan de Gebruiker ter beschikking gesteld 
gedurende de duur van de persoonlijke uitnodiging waarvoor hij/zij is uitgenodigd. 

 

Artikel 5. Algemene verplichtingen van de 
Gebruiker 
U mag geen apparaten, programma's, algoritmen of andere automatische methoden zoals "deep 
linking", "page scraping", "robots" of "spiders", of enig ander soortgelijk of gelijkwaardig 
handmatig proces gebruiken om toegang te krijgen tot de Livestorm-website of de Inhoud, deze 
te verwerven, te kopiëren of te controleren, noch mag u de navigatiestructuur of de presentatie 
van de Livestorm-website of de Inhoud reproduceren of omzeilen om gegevens, documenten 
of informatie te verkrijgen of te proberen te verkrijgen op een manier die niet vrijwillig door 
LIVESTORM aan u ter beschikking is gesteld. 

 
LIVESTORM behoudt zich het recht voor om dit soort handelingen te verbieden. U mag niet 
proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot een sectie of functie van de Livestorm- 
diensten, of enig ander systeem of netwerk dat verbonden is met de Livestorm-diensten of met 
een LIVESTORM-server, of tot de diensten die worden aangeboden door LIVESTORM, door 
middel van hacken, "snuffelen" van wachtwoorden of enig ander onrechtmatig middel. 

 
U mag niet proberen de kwetsbaarheid van de Livestorm-diensten of enig netwerk verbonden 
met de Livestorm-diensten te onderzoeken, te scannen of te testen, noch mag u de beveiligings- 
en authenticatiemaatregelen die op de Website en via de Livestorm-diensten of de met de 
Livestorm-diensten verbonden netwerken van kracht zijn, schenden. U mag geen informatie 
over andere gebruikers of bezoekers van de Livestorm-diensten, of andere klanten van 
LIVESTORM, met inbegrip van met name een LIVESTORM-account waarvan u niet de 
eigenaar of de bron bent, achterhalen of proberen te achterhalen, noch mag u de Livestorm- 
diensten of enige diensten of informatie die op of via de Livestorm-diensten beschikbaar 
worden gesteld of worden aangeboden, op welke wijze dan ook gebruiken voor het onthullen 
van voornoemde informatie, inclusief persoonlijk identificerende gegevens of informatie anders 
dan uw eigen informatie, zoals deze op de Livestorm-diensten wordt weergegeven. 

 
U stemt ermee in geen enkele actie te ondernemen die een buitensporige of onredelijke belasting 
vormt voor de infrastructuur van de Livestorm-diensten, de Website of de systemen of 
netwerken van LIVESTORM, of enig systeem of netwerk dat is aangesloten op de Livestorm- 
diensten of LIVESTORM. 

 
U stemt ermee in geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking 
van de Livestorm-diensten of enige transactie op de Website en de Livestorm-diensten of het 
gebruik van de Livestorm-diensten door enige andere persoon te verstoren of te proberen te 
verstoren. 

 
U mag niet proberen om kopjes te vervalsen of inloggegevens te manipuleren om de oorsprong 
van een bericht of verzending naar LIVESTORM op of via de Livestorm-diensten of van een 
dienst die op of via de Livestorm-diensten wordt aangeboden te verhullen. U mag zich niet als 
iemand anders voordoen of iemand anders vertegenwoordigen, noch mag u zich voordoen als 
een andere natuurlijke of rechtspersoon. 



U mag de Livestorm-diensten of de inhoud ervan niet gebruiken voor enig doel dat onwettig of 
verboden is volgens deze voorwaarden, of om enige illegale of andere activiteit aan te moedigen 
die inbreuk maakt op de rechten van LIVESTORM of derden. 

 

Artikel 6. Verplichtingen van de Gebruiker met 
betrekking tot inhoud 
Er wordt op gewezen dat alleen de Gebruiker verantwoordelijk is voor de inhoud die hij of zij 
publiceert op het internet, via de Livestorm-diensten en in de daarvoor bestemde ruimte. 
LIVESTORM kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die door de 
Gebruiker is gecreëerd. De Gebruiker verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat zijn/haar inhoud 
geen inbreuk maakt op de rechten van derden, en in het bijzonder: 

 
6.1 Kennelijk onwettige inhoud 

De door de Gebruiker gepubliceerde inhoud mag niet aanzetten tot haat, geweld, anorexia, 
vervaardiging en gebruik van explosieven, zelfmoord, racisme, antisemitisme, 
vreemdelingenhaat, homofobie, het bepleiten van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de 
menselijkheid. 

 
De door de Gebruiker gepubliceerde inhoud mag in geen geval een pedofiel of 
pedopornografisch karakter hebben. 

 
De door de Gebruiker gepubliceerde inhoud mag niet aanzetten tot het plegen van een misdrijf, 
een strafbaar feit of een daad van terrorisme of aanzetten tot zelfmoord. 

 
De door de Gebruiker gepubliceerde inhoud mag niet aanzetten tot discriminatie van personen 
of groepen personen op grond van hun etnische afkomst, godsdienst, ras, seksuele geaardheid 
of handicap. 

 
In het kader van haar verplichtingen om duidelijk illegale inhoud te bestrijden, zoals vastgelegd 
in de Franse wet van 21 januari 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie, kan 
LIVESTORM worden verplicht om verbindingsgegevens van Gebruikers te bewaren, met name 
met betrekking tot inhoud die via interne berichtensystemen wordt uitgewisseld. 

 

6.2 Strafbare inhoud 

De Gebruiker verbindt zich ertoe de regels en beperkingen met betrekking tot de vrijheid van 
meningsuiting te lezen vóór elke publicatie daarvan. De vrijheid van meningsuiting staat kritiek 
en het melden van geverifieerde en bewezen informatie toe; deze staat geen vernedering en 
smaad toe. Elke vernedering, smaad of beschuldiging van onnauwkeurige of opzettelijk 
verdraaide informatie om de betekenis ervan te veranderen, kan leiden tot vervolging van de 
auteur. 

 
De door de Gebruiker gepubliceerde inhoud mag geen inbreuk maken op of in strijd zijn met 
de openbare orde en de goede zeden en mag de gevoeligheden van minderjarigen niet aantasten; 

 
De door de Gebruiker gepubliceerde inhoud mag niet van pornografische aard zijn; 



De door de Gebruiker gepubliceerde inhoud mag geen inbreuk maken op het recht van reputatie, 
het recht op privacy van derden en het portretrecht; 

De door de Gebruiker gepubliceerde inhoud mag niet, in de strikte zin van de wet, denigrerend 
of lasterlijk zijn; 

 
De door de Gebruiker gepubliceerde inhoud mag geen schade toebrengen aan het imago of de 
reputatie van een merk of van een natuurlijke of rechtspersoon; 

 
De vrijheid van meningsuiting laat kritiek toe zolang deze objectief en gefundeerd is en is 
gebaseerd op reële feiten. 

 
De door de Gebruiker gepubliceerde inhoud mag de veiligheid of integriteit van geen enkele 
staat of geen enkel gebied ondermijnen; 

 
De door de Gebruiker gepubliceerde inhoud mag derden niet toestaan om illegale software, 
softwareserienummers of software die op welke manier dan ook de rechten of eigendommen 
van derden kan schaden of schenden, te verkrijgen; 

 
De door de Gebruiker gepubliceerde inhoud mag geen inbreuk maken op de intellectuele- 
eigendomsrechten van welke natuurlijke of rechtspersoon dan ook. 

 
6.3 Portretrecht en intellectueel eigendom 

De Gebruiker van een online-evenement gaat uitdrukkelijk akkoord met het vastleggen, 
gebruiken en verspreiden van zijn of haar afbeelding in het kader van de opname van een online- 
evenement. 

 
Elk geschil met betrekking tot het gebruik dat zou worden gemaakt van een intellectueel- 
eigendomsrecht of portretrecht van een Gebruiker voor de uitzending van een online-evenement 
valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement. 
LIVESTORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige inbreuk op het portret- of 
intellectueel-eigendomsrecht door een van haar Gebruikers. 

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom - Handelsmerken 
Alle teksten, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, 
logo's, geluiden, muziek, illustraties en computercodes (tezamen aangeduid als “Intellectuele 
Inhoud”), inclusief ontwerp, structuur, selectie, coördinatie, expressie, uiterlijk en 
bruikbaarheid, presentatie en lay-out van deze Intellectuele Inhoud die op de Website en op de 
Livestorm-diensten staat, is eigendom van, wordt gecontroleerd door of in licentie gegeven aan 
LIVESTORM, en wordt beschermd door alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot 
intellectuele eigendom en oneerlijke concurrentie. 

 
Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel 
deel van de Livestorm-diensten, de Website of enige Intellectuele Inhoud worden gekopieerd, 
gereproduceerd, gewijzigd, heruitgegeven, geüpload, gepubliceerd, openbaar weergegeven, 
gecodeerd, vertaald, verzonden of gedistribueerd op welke manier dan ook (inclusief 
"mirroring") naar enige andere computer, server, website of medium voor publicatie of 
distributie, of voor enige commerciële onderneming, zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van LIVESTORM. 



U mag informatie over de producten en diensten van LIVESTORM die met opzet door 
LIVESTORM voor downloaden ter beschikking zijn gesteld, gebruiken, op voorwaarde dat (1) 
u de copyrightvermeldingen op kopieën van deze documenten niet verwijdert, (2) u deze 
informatie voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik gebruikt en u deze informatie 
niet op een netwerkcomputer kopieert of publiceert of deze via enige media verzendt, (3) u geen 
wijzigingen aanbrengt in deze informatie, en (4) u geen verklaringen aflegt of garanties geeft 
met betrekking tot de inhoud van deze documenten. 

 
Er wordt op gewezen dat de inhoud die de Gebruiker tijdens een online-evenement produceert, 
eigendom blijft van de Klant en dat er geen eigendomsoverdracht aan LIVESTORM zal 
plaatsvinden. 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garantie 
LIVESTORM zal alles in het werk stellen om de goede werking van de Livestorm-diensten te 
waarborgen en u 24 uur per dag, 7 dagen per week van deze diensten te voorzien. 

Niettemin heeft LIVESTORM slechts een inspanningsverplichting met betrekking tot de 
toegang tot en het gebruik van de diensten van Livestorm. LIVESTORM kan niet garanderen 
dat de door de Livestorm-diensten aangeboden functies altijd beschikbaar zijn of vrij zijn van 
typografische, technische of andere fouten, dat defecten worden verholpen of dat de diensten 
of de servers die deze hosten vrij zijn van virussen of bugs. 

 
Om redenen van onderhoud, testen, reparatie of enige andere reden die verband houden met de 
verbetering en de werking van de Livestorm-diensten, kunnen deze diensten tijdelijk worden 
onderbroken door LIVESTORM, zonder dat LIVESTORM hiervoor aansprakelijk kan worden 
gesteld. 

 
Bovendien kan LIVESTORM niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de 
persoonlijke websites of pagina's van de Gebruiker (websites, persoonlijke blogs van de 
Gebruiker die extern of intern door Livestorm worden benaderd). De Gebruiker aanvaardt en 
erkent dat hij als enige verantwoordelijk is voor de informatie, teksten, afbeeldingen, video's, 
gegevens, bestanden, programma's in zijn persoonlijke ruimte of op zijn persoonlijke pagina. 

 
De Gebruiker kan LIVESTORM niet aansprakelijk stellen voor enig verlies, vordering, geschil, 
schade of kosten, inclusief juridische en verdedigingskosten, gevorderd door een derde partij 
of door een andere Gebruiker vanwege zijn of haar persoonlijke ruimte of persoonlijke pagina. 

 
LIVESTORM is gebonden aan een inspanningsverplichting in het kader van deze AGV en kan 
in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of indirecte schade van welke 
aard dan ook dat/die voortvloeit uit het beheer, het gebruik, de werking, de onderbreking of de 
slechte werking van de diensten. 

 
LIVESTORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe sites en het 
functioneren van de toegang tot deze sites. LIVESTORM onderschrijft niet en is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud, ideeën, meningen, producten of diensten die op deze externe 
sites worden weergegeven of verkocht. 

 
De Gebruiker erkent dat hij/zij uitsluitend verantwoordelijk is voor de hyperlinks en 
internetadressen die hij/zij op zijn/haar site of persoonlijke pagina opneemt en vrijwaart 



LIVESTORM, haar dochterondernemingen, functionarissen, agenten en werknemers tegen elk 
geschil of elke vordering met betrekking tot deze links. 

LIVESTORM geeft geen garantie tegen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het 
verlies of de wijziging van bestanden of gegevens die de Gebruiker naar zijn of haar 
persoonlijke ruimte op de Livestorm-diensten overbrengt. 

De Gebruiker gaat ermee akkoord zijn of haar gegevens en bestanden onder eigen 
verantwoordelijkheid en met volledige kennis van zaken door te geven. Het is de 
verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle back-upmaatregelen te nemen die hij of zij 
nodig acht. 

In elk geval is elke aansprakelijkheid die LIVESTORM zou kunnen oplopen in het kader van 
deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk en uitsluitend beperkt tot directe werkelijke schade 
geleden door de Gebruiker en zal niet meer bedragen dan, alle fouten en schade samen, het 
totale bedrag betaald door de Gebruiker betrokken in het jaar voorafgaand aan deze schade. 
Elke procedure tegen LIVESTORM moet worden gestart binnen één (1) jaar na de betreffende 
schade. 

 

Artikel 9. Persoonsgegevens 
LIVESTORM verzamelt en verwerkt bepaalde persoonsgegevens ("de Gegevens") van de 
Gebruiker, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het Beleid inzake 
gegevensbescherming. Het Beleid inzake gegevensbescherming en de inhoud ervan maken 
integraal onderdeel uit van deze Algemene gebruiksvoorwaarden. 

 
LIVESTORM zorgt ervoor dat de gegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt 
in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake 
gegevensverwerking, databestanden en individuele vrijheden (hierna "de Wet op 
gegevensbescherming") en EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad 
van 27 april 2016 (de "Verordening” of “AVG”). 

 
De Gebruiker wordt verzocht het Beleid inzake gegevensbescherming waarnaar wordt 
verwezen, te raadplegen voor een meer gedetailleerde uitleg van de voorwaarden voor het 
verzamelen en verwerken van de Gegevens van de Gebruiker. 

In overeenstemming met de Wet op gegevensbescherming en de Verordening heeft de 
gebruiker recht op inzage, rectificatie, verwijdering van zijn of haar gegevens, beperking van 
of verzet tegen de verwerking van zijn of haar gegevens, het recht om instructies vast te stellen 
voor de opslag, verwijdering en doorgifte van zijn of haar gegevens na zijn of haar overlijden 
en recht op overdraagbaarheid van zijn of haar gegevens. 

 
De Gebruiker oefent zijn of haar rechten uit: 

 
- via zijn/haar persoonlijke ruimte; 
- per e-mail op privacy@livestorm.co; 
- per post ter attentie van Livestorm - “service de gestion des données personnelles” - op 

24, rue Rodier, 75009 Parijs (Frankrijk). 

De Gebruiker kan zijn of haar rechten van inzage, rectificatie en verwijdering 
rechtstreeks vanuit zijn of haar persoonlijke ruimte uitoefenen, in overeenstemming met 
het Beleid inzake persoonsgegevensbescherming. 

LIVESTORM garandeert het bestaan van technische maatregelen ten behoeve van passende 
beschermingsniveaus in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire 



voorschriften. 
 
LIVESTORM stelt de bevoegde autoriteit (in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens of 
AP) en/of de betrokkene in kennis van eventuele inbreuken Gegevens zoals bedoeld in de AVG. 

 

Artikel 10. Sancties 
In geval van een inbreuk op een of meer van de bepalingen van deze Algemene 
gebruiksvoorwaarden, het abonnement van de Klant of enig ander door LIVESTORM 
opgesteld document behoudt LIVESTORM zich het recht voor om, zonder voorafgaande 
kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw gebruik van en toegang tot de Livestorm-diensten, 
uw account en alle overige diensten van LIVESTORM te beëindigen of te beperken. 

 

Artikel 11. Wijziging 
LIVESTORM behoudt zich het recht voor de AGV op elk moment te wijzigen. 

 
Elke wijziging wordt van kracht vanaf het moment dat deze online wordt gezet op de Website 
en op de Livestorm-diensten. LIVESTORM verbindt zich ertoe de Gebruikers vooraf te 
informeren via e-mail of door het plaatsen van een bericht op de Website en op de Livestorm- 
diensten. De Gebruiker zal de wijziging moeten accepteren om gebruik te kunnen blijven maken 
van de Livestorm-diensten. 

 
Het staat LIVESTORM vrij om Livestorm-diensten toe te voegen en te verwijderen en/of de 
kenmerken, gebruiksvoorwaarden en overige bijzondere voorwaarden ervan te wijzigen. Zij 
informeert de Gebruikers  vooraf per e-mail of via een bericht op de Website en op de 
Livestorm-diensten. 

 
De Gebruiker kan tijdens het gebruik van de Livestorm-diensten of via deze diensten 
gebruikmaken van diensten of toegang krijgen tot inhoud die door derden wordt geleverd. 
LIVESTORM wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor voornoemde diensten en 
inhoud, waarbij zij geen partij is, waarbij de derde partij die de dienst of inhoud levert als enige 
verantwoordelijk is tegenover de Gebruiker. 

 
LIVESTORM kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die 
voortvloeit uit uitwisselingen buiten de Livestorm-diensten, ook niet tussen Gebruikers 
onderling. 

 

Artikel 12. Toepasselijk recht - Bevoegde 
rechtbank 
Niettegenstaande het land van waaruit de Gebruiker de Livestorm-diensten gebruikt, zijn deze 
AGV uitsluitend onderworpen aan het Franse recht. 

 
De Franse versie heeft voorrang op elke andere versie van de AGV. 

 
Gezien de mondiale dimensie van het internet worden de Gebruikers erop gewezen dat zij zich 
ook moeten houden aan de regels die van toepassing zijn op het grondgebied van waaruit zij de 
Website raadplegen of de Livestorm-diensten gebruiken. 



De Gebruikers worden er derhalve aan herinnerd dat het hun verantwoordelijkheid is om de 
wettigheid van de handelingen die zij via de Website en Livestorm-diensten verrichten vooraf 
te controleren met betrekking tot de wetten en regels die van kracht zijn op het grondgebied van 
waaruit zij deze acties en handelingen verrichten. In geval van een geschil of een vordering van 
de Gebruiker, LIVESTORM of een derde met betrekking tot het gebruik van de Livestorm- 
diensten, is alleen de versie van deze AGV die toegankelijk is op de Website en op de 
Livestorm-diensten bindend tussen partijen, ongeacht de datum van de betwiste feiten. 

 
LIVESTORM en de Gebruiker moeten hun verplichtingen te goeder trouw nakomen. In geval 
van een geschil met betrekking tot de interpretatie, geldigheid en gevolgen van deze Algemene 
gebruiksvoorwaarden, wordt de Gebruiker verzocht contact op te nemen met de helpdesk op 
het volgende adres: [hello@livestorm.co] 

 

Artikel 13. Californische ingezetenen 
Dit artikel is alleen geldig en juridisch bindend als de Gebruiker heeft ingestemd met de 
Algemene gebruiksvoorwaarden van LIVESTORM. Dit artikel met betrekking tot de CCPA is 
van toepassing op de door de Gebruiker aan LIVESTORM verstrekte persoonsgegevens (zoals 
gedefinieerd in de CCPA). 

 
Op grond van de California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA") verstrekken wij deze 
informatie aan u als dienstverlener die uw persoonsgegevens verwerkt (zoals gedefinieerd door 
de toepasselijke wetgeving) om te bevestigen dat wij de juiste contractuele voorwaarden 
hanteren. De term "toepasselijke wetgeving" verwijst naar alle wetten, voorschriften, normen, 
reglementaire richtsnoeren en zelfregulerende richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op het 
beheer van uw Gegevens. De toepasselijke wetgeving omvat, maar is niet beperkt tot, de 
California Consumer Privacy Act (Cal. Civ. Code §1798.100 - 1798.199). 

 
Als dienstverlener zullen wij uw persoonsgegevens alleen verzamelen, bewaren, gebruiken, 
verstrekken en verwerken om te voldoen aan onze verplichtingen jegens u uit hoofde van onze 
overeenkomst, voor de operationele doeleinden die eerder zijn vermeld in het Beleid inzake 
gegevensbescherming, met uitsluiting van enig ander doel. 

 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of voor commerciële doeleinden openbaar 
maken. 

 
Hierbij verklaren we dat we de beperkingen en verplichtingen begrijpen en zullen naleven zoals 
deze zijn uiteengezet in de wet Cal. Civ. Code § 1798.140(w)(2). In geval van inconsistentie of 
tegenstrijdigheid tussen de bepalingen en voorwaarden van dit artikel en die van AGV of het 
Beleid inzake gegevensbescherming, zijn deze laatstgenoemde bindend met betrekking tot 
Gegevens van personen in de Europese Economische Ruimte. 

 
Als u vragen heeft over de CCPA bij LIVESTORM of uw rechten krachtens de CCPA wilt 
uitoefenen, kunt u contact opnemen met privacy@livestorm.co. 


