ALGEMENE VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP
Deel I
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande woorden de
betekenis die daarachter zijn weergegeven:
1. StreetGasm: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid StreetGasm B.V., eveneens handelend onder de
namen StreetGasm.com, StreetGasm2000.com en SG2K,
gevestigd te Veenendaal en kantoorhoudende aan de Molensteijn
3 in (3454 PT) De Meern, geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer: 59591803;
2. Consument: de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf (natuurlijke persoon);
3. Onderneming: de wederpartij die handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf (rechtspersoon);
4. Medewerker: de bevoegde persoon van de onderneming die het
StreetGasm-account voor de onderneming aanmaakt en beheert;
5. Gebruiker: de wederpartij (natuurlijk- of rechtspersoon);
6. Partijen: StreetGasm en gebruiker gezamenlijk;
7. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand op basis waarvan
gebruiker lid wordt van StreetGasm;
8. Evenement: iedere activiteit georganiseerd door StreetGasm;
9. Locatie: elke feitelijke plaats waar een evenement wordt gehouden;
10. Website: de website die is verbonden aan de domeinnaam
https://www.streetgasm.com;
11. Content: tekst, grafische afbeeldingen en foto’s, waartoe gebruiker
toegang kan verkrijgen of die gebruiker kan plaatsen op of via de
website;
12. Dienst: het lidmaatschap dat gebruiker bij StreetGasm afsluit
alsmede het gebruik van een StreetGasm-account;
13. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van
StreetGasm.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten,
werkzaamheden en rechtsbetrekkingen tussen gebruiker en
StreetGasm. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van
toepassing op alle plaatsingen van content op de website door
gebruiker.
2. StreetGasm is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.
De wijziging zal via de website of op een andere wijze aan
gebruiker bekend worden gemaakt.
3. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle
overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden
worden betrokken.
4. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn
of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van
kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en)
van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een
nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en)
in acht wordt genomen.
5. Alle artikelen genoemd in deel I van de algemene voorwaarden zijn
integraal van toepassing op deel II en deel III van de algemene
voorwaarden.

Artikel 3 Aanbieding
1. Alle aanbiedingen van StreetGasm zijn vrijblijvend, tenzij deze een
termijn voor aanvaarding bevatten.
2. Een aanbieding van StreetGasm bevat een nauwkeurige en
volledige omschrijving van de aangeboden dienst. Een aanbieding
bevat in ieder geval de:
a. prijs;
b. duur van de overeenkomst;
c. kenmerken van de dienst;
d. contactgegevens van StreetGasm.
3. StreetGasm wordt niet aan aanbiedingen gehouden indien deze
een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
4. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw.
Artikel 4 Algemene juridische bepalingen
1. StreetGasm stelt deze algemene voorwaarden voordat de
overeenkomst tot stand komt langs elektronische weg aan
gebruiker beschikbaar en op een zodanige wijze dat gebruiker
deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een
duurzame gegevensdrager, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
2. Indien de beschikbaarheidsstelling van deze algemene
voorwaarden zoals genoemd in lid 1 redelijkerwijs niet mogelijk is,
geeft StreetGasm bij gebruiker aan op welke wijze gebruiker deze
algemene voorwaarden wel kan inzien. Daarbij kan gebruiker
StreetGasm verzoeken om deze algemene voorwaarden kosteloos
en zo spoedig mogelijk langs elektronische weg of op andere wijze
naar gebruiker toe te zenden.
3. De algemene voorwaarden en de naar gebruiker toegezonden
bevestiging vormen de gehele juridische overeenkomst tussen
gebruiker en StreetGasm.
4. StreetGasm is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en
verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de
dienst en/of de website over te dragen aan een derde. Gebruikers
zullen hierover worden geïnformeerd.
5. StreetGasm is gerechtigd om kennisgevingen – zoals een wijziging
van de algemene voorwaarden – per e-mail, gewone post dan wel
middels het plaatsen van mededelingen binnen de dienst aan
gebruiker te verstrekken.
5 Indien StreetGasm een bepaald in de algemene voorwaarden
neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of
(rechts)middel waarover StreetGasm op grond van enig
toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, kan dit niet
worden opgevat als een officiële verklaring van afstand ten aanzien
van de rechten van StreetGasm.
Artikel 5 Betaling
1. Terstond nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt
gebruiker van StreetGasm een factuur ten aanzien van de jaarlijkse
contributie.
2. Gebruiker kan de jaarlijkse contributie middels afschrijving, internet
bankieren of overboeking aan StreetGasm voldoen.
3. Gebruiker dient de jaarlijkse contributie uiterlijk binnen de op de
factuur gestelde termijn te voldoen. Indien op de factuur geen
betalingstermijn staat vermeld, dient de betaling te hebben
plaatsgevonden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.
4. StreetGasm neemt passende veiligheidsmaatregelen in acht ten
aanzien van elektronische betalingen.
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Artikel 6 Uitvoering dienst
1. StreetGasm zal diensten en evenementen naar beste weten en
kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede
professionele praktijk uitvoeren, verrichten en organiseren.
Voornoemde houdt uitsluitend een verplichting tot het leveren van
een zo goed mogelijke inspanning in.
2. Het staat StreetGasm vrij om de uitvoering van de dienst geheel of
gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan (een) derde(n).
Artikel 7 Verplichtingen gebruiker
1. Het is gebruiker niet toegestaan om in strijd met het bepaalde in
de algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke
bepalingen geldend in Nederland en de zorgvuldigheid die het
maatschappelijk verkeer betaamt te handelen.
2. Gebruiker kan een evenement slechts bezoeken indien gebruiker
de jaarlijkse contributie tijdig en volledig aan StreetGasm heeft
voldaan.
3. Indien gebruiker wenst deel te nemen aan een evenement dan
dient gebruiker zich in te schrijven voor het betreffende evenement.
Gebruiker dient eveneens in te stemmen met de algemene
voorwaarden die in dat geval van toepassing zijn.
4. StreetGasm verleent gebruiker toestemming om de dienst te
gebruiken op de in de algemene voorwaarden vastgelegde wijze.
Gebruiker verplicht zich te allen tijde gedurende het gebruik van de
dienst alle bepalingen van de algemene voorwaarden in acht te
nemen.
5. Het is gebruiker onder meer niet toegestaan om de website en de
dienst te gebruiken voor:
a. het aannemen van een valse identiteit;
b. het doen van onrechtmatige uitlatingen, daaronder begrepen
racistische, discriminerende en obscene uitlatingen;
c. het plaatsen van content die beledigend, onfatsoenlijk,
onzedelijk of anderszins verwerpelijk is, een en ander ter
beoordeling van StreetGasm;
d. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig
vallen van personen, ondernemingen en andere
organisaties;
e. het verzamelen of vergaren van persoonlijke gegevens
aangaande de gebruikers van de website en/of de dienst
(waaronder mede de StreetGasm-accountnamen dienen te
worden verstaan);
f.
het aanbieden van inbreukmakende links en/of links naar
illegale en/of inbreukmakende materialen;
g. het bevorderen, al dan niet door het verschaffen van
informatie, van illegale activiteiten en het vervaardigen van
wapens;
h. het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten
(waaronder spam) naar derden, al dan niet met een
commercieel oogmerk;
i.
het beperken van derden in de mogelijkheid de website en
de dienst en/of het internet te gebruiken.
Artikel 8 Geplaatst content
1. Als gebruiker van een StreetGasm-account kan gebruiker content
plaatsen. StreetGasm garandeert geen geheimhouding met
betrekking tot content.
2. Gebruiker gaat ermee akkoord dat alleen gebruiker
verantwoordelijk is voor de door gebruiker geplaatste content en
voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan.
StreetGasm onderschrijft content en/of de daarin gegeven
meningen, opvattingen of adviezen niet en wijst uitdrukkelijk alle

aansprakelijkheid in verband met door gebruiker en andere
gebruikers geplaatste content af.
3. Gebruiker verplicht zich om geen content op de website te plaatsen
die auteursrechtelijk beschermd wordt door derden, of materiaal
bevat waarop eigendomsrechten van derden rusten (met inbegrip
van auteurs-, portret-, privacy- en/of publiciteitsrechten), tenzij
gebruiker over een officiële licentie of officiële toestemming van de
rechtmatige eigenaar beschikt, of op een andere wijze juridisch
gerechtigd is om het materiaal in kwestie op de website te plaatsen.
4. In het geval dat StreetGasm kennis krijgt van een mogelijke inbreuk
op de algemene voorwaarden, behoudt StreetGasm zich het recht
voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of de content aan de in
de algemene voorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet. Mocht
dat niet het geval zijn, dan kan StreetGasm dergelijke content te
allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar
eigen goeddunken, verwijderen.
Artikel 9 Intellectueel eigendom
1. Met uitzondering van de door gebruiker geplaatste content behoort
alle overige content binnen de dienst via eigendom of krachtens
licentie toe aan StreetGasm. Alle auteursrechten, merkenrechten
en overige intellectuele eigendomsrechten op content die niet door
gebruiker is geplaatst behoren toe aan StreetGasm.
2. Het overschrijven, kopiëren, aanpassen, doorzenden alsmede
tentoonstellen van informatie, gegevens, logo’s, afbeeldingen etc.
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StreetGasm is
niet toegestaan.
Artikel 10 Aansprakelijkheidsbeperking
1. StreetGasm is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.
Hetzelfde geldt voor door StreetGasm ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van
aansprakelijkheid van StreetGasm gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van StreetGasm en/of zijn
ondergeschikte(n).
3. StreetGasm is niet aansprakelijk ingeval van overmacht.
4. StreetGasm stelt alles in het werk om de website goed te laten
functioneren en permanent toegankelijk te houden. StreetGasm
garandeert echter niet dat de website te allen tijde toegankelijk is
of naar behoren functioneert. StreetGasm is niet aansprakelijk voor
enige schade als gevolg van het gebruik van de website en het
verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.
5. Aansprakelijkheid van StreetGasm voor indirecte schade,
waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is ten allen tijde
uitgesloten.
6. De aansprakelijkheid van StreetGasm is te allen tijde beperkt tot
het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering
van StreetGasm in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
Indien de verzekeraar van StreetGasm niet, dan wel slechts
gedeeltelijk, uitkeert is de aansprakelijkheid van StreetGasm
beperkt tot het maximale bedrag dat aan gebruiker is gefactureerd,
althans voor die factuur en dat gedeelte van de factuur waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. Het betreden van de locatie, het bijwonen van het evenement, het
afnemen van een dienst dan wel het gebruik maken van een
StreetGasm-account geschiedt door gebruiker op eigen risico.
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8. StreetGasm is niet aansprakelijk voor:
a. schade ten gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van een
aan gebruiker toebehorende naar de locatie meegebrachte
zaak;
b. schade van gebruiker veroorzaakt door een andere bezoeker
van het evenement;
c. letselschade van gebruiker ten gevolge van het bijwonen van
het evenement;
d. schade die gebruiker eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat
gebruiker niet de juiste accountinformatie aan StreetGasm
heeft verstrekt of dat gebruiker zijn wachtwoord of de nadere
bijzonderheden aangaande het StreetGasm-account niet op
een veilige plaats heeft bewaard en/of geheim heeft gehouden
Artikel 11 Overmacht
1. StreetGasm is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens de gebruiker indien hij daartoe gehinderd wordt
als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. StreetGasm kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Indien een situatie intreedt als vermeld in het voorgaande lid, en de
overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is gebruiker gehouden aan
diens verplichtingen jegens StreetGasm tot aan dat moment te
voldoen. StreetGasm is dan gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
Gebruiker is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake
is van een afzonderlijke overeenkomst.
4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan,
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, StreetGasm geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
StreetGasm niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van StreetGasm of van derden
daaronder begrepen.
Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsverhoudingen van gebruiker met StreetGasm is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen gebruiker en StreetGasm worden uitsluitend
beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van het
arrondissement Midden-Nederland.
Deel II Consumenten
Artikel 13 Registratie en overeenkomst
1. Een consument kan een aanbod van StreetGasm aanvaarden door
een account aan te maken op de website. Hierbij dient de
consument juiste en volledige informatie te geven die geen inbreuk
maakt op rechten van anderen.
2. Om een StreetGasm-account aan te maken dient een persoon
minimaal de leeftijd van achttien (18) jaar te hebben bereikt.
3. De consument verklaart dat alle gegevens die de consument bij de
registratie van het StreetGasm-account of op enig ander moment
aan StreetGasm verstrekt of heeft verstrekt waar, nauwkeurig,
actueel en volledig zijn en de consument verplicht zich om – indien
nodig – de gegevens bij te werken zodat de consument garandeert
dat de gegevens waar, nauwkeurig en volledig blijven.

4. Bij het aanmaken van een StreetGasm-account dient de
consument een wachtwoord op te geven. De consument verplicht
zich om dit wachtwoord op een veilige plaats te bewaren en geheim
te houden. Mocht de consument op de hoogte raken van een
schending van de beveiliging of van eventueel ongeoorloofd
gebruik van het StreetGasm-account van de consument, dan dient
de consument StreetGasm daar direct van op de hoogte te stellen.
5. De consument gaat ermee akkoord dat enkel de consument –
tegenover StreeGasm en derden – verantwoordelijk is voor alle
activiteiten die op het StreetGasm-account van de consument
plaatsvinden.
6. StreetGasm heeft het recht, maar niet de plicht, om een content of
StreetGasm-account die volgens StreetGasm inbreuk maakt op de
algemene voorwaarden te verwijderen, te bewerken, te blokkeren
en/of te monitoren.
7. De consument is verplicht om een profielfoto aan zijn StreetGasmaccount toe te voegen. De consument garandeert StreetGasm dat
op de toegevoegde profielfoto geen rechten van derden rusten.
Daarbij garandeert de consument dat de profielfoto een foto van
gebruiker zelf is en niet van anderen (waaronder maar niet
uitsluitend van andere bestaande personen, niet bestaande
personen en/of dieren).
8. StreetGasm is gerechtigd om de registratie af te wijzen. De
afwijzing maakt StreetGasm binnen 5 werkdagen kenbaar bij de
consument.
9. De overeenkomst komt tot stand – na goedkeuring van de
registratie – op de dag dat StreetGasm via elektronische weg een
bevestiging naar de consument verzendt.
10. De overeenkomst tussen partijen wordt voor de duur van twaalf
(12) maanden aangegaan, tenzij uit de aard van de overeenkomst
anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
Artikel 14 Prijs
1. StreetGasm is niet gerechtigd om binnen drie maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst de prijs te wijzigen, tenzij de
prijswijziging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
2. StreetGasm is gerechtigd om na drie maanden nadat de
overeenkomst tot stand is gekomen de prijs te wijzigen, indien:
a. de prijswijziging het gevolg is van wettelijke regelingen of
bepalingen;
b. de consument gerechtigd is om de overeenkomst op te zeggen
met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3. StreetGasm wordt niet aan prijzen gehouden indien deze druk- of
zetfouten bevatten. Ingeval van druk- of zetfouten is StreetGasm
niet verplicht om volgens de foutieve prijs te leveren.
Artikel 15 Beëindiging overeenkomst
1. De algemene voorwaarden zullen van kracht blijven totdat deze
door StreetGasm of de consument zoals in dit artikel vermeld
worden beëindigd.
2. De consument is gerechtigd om de overeenkomst voor bepaalde
tijd tegen het einde van de bepaalde duur op te zeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand (30 dagen).
Indien de consument niet c.q. niet tijdig opzegt, wordt de
overeenkomst voor de duur van een jaar verlengd.
3. Opzegging dient te geschieden middels een e-mail of getekende
brief.
4. Ingeval van verlenging van de overeenkomst zoals bedoeld in lid
2, is de consument gerechtigd de overeenkomst te allen tijde met
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inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand op te
zeggen.
5. StreetGasm heeft, onverminderd haar wettelijke bevoegdheden tot
beëindiging en opschorting, het recht de overeenkomst eenzijdig
met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de
uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende
verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te
schorten, tenminste indien een van de volgende gebeurtenissen
intreedt:
a. De consument in strijd met wettelijke regelingen of bepalingen
handelt;
b. De consument in strijd met de algemene voorwaarden handelt;
c. Ten laste van de consument beslag is gelegd;
Indien sub a of b intreedt heeft de consument geen recht op
restitutie van de reeds betaalde contributie. Tevens is de
consument verplicht om StreetGasm onmiddellijk in kennis te
stellen van het intreden van de in sub c bedoelde gebeurtenis.
Artikel 16 Herroepingsrecht
1. De consument kan de overeenkomst met StreetGasm gedurende
een bedenktijd van 14 dagen – zonder opgaaf van reden –
ontbinden.
2. De herroepingstermijn – zoals bedoeld in lid 1 – loopt vanaf het
moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
3. StreetGasm is ingeval van tijdige herroeping gerechtigd om
redelijke kosten ten aanzien van het gebruik van een deel van de
dienst in rekening te brengen bij de consument.
4. Ingeval van tijdige herroeping is StreetGasm verplicht om de reeds
verrichte betalingen door de consument binnen 14 dagen – nadat
de consument de herroeping bij StreetGasm kenbaar heeft
gemaakt – aan de consument te restitueren.
Artikel 17 Incasso consument
Indien de consument de jaarlijkse contributie niet binnen de
overeengekomen betalingstermijn volledig heeft betaald en
StreetGasm de consument nogmaals veertien (14) dagen de
mogelijkheid heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichting te
voldoen, is de consument in verzuim. Alle kosten, zowel gerechtelijke
als buitengerechtelijke, die StreetGasm dient te maken ter incasso van
hetgeen de consument ten onrechte onbetaald laat, komen voor
rekening van de consument.
Artikel 18 Klachtenregeling
1. Alle klachten over diensten moeten direct na ontdekking – doch
uiterlijk binnen veertien (14) dagen – aan StreetGasm worden
gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij
gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden
geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
2. Indien een klacht niet binnen de in het voorgaande lid vermelde
termijn aan StreetGasm is gemeld, is geen beroep meer mogelijk
op de klachtenregeling. Alle gevolgen van het niet direct melden
zijn bovendien voor rekening en risico van de consument.
3. Klachten dienen volledig en duidelijk te zijn omschreven.
4. De consument moet StreetGasm in staat stellen om de klacht te
onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan StreetGasm
te verstrekken.
5. StreetGasm streeft ernaar om klachten binnen veertien (14) dagen
gerekend van de datum van ontvangst te beantwoorden doch
uiterlijk binnen vier (4) weken.

Deel III Ondernemingen
Artikel 19 Registratie en overeenkomst
1. Een onderneming kan een aanbod van StreetGasm aanvaarden
door een account aan te maken op de website. Hierbij dient de
onderneming juiste en volledige informatie te geven die geen
inbreuk maakt op rechten van anderen.
2. Een onderneming kan slechts door een bevoegde medewerker van
de onderneming worden aangemaakt. StreetGasm is niet verplicht
om onderzoek te doen naar de bevoegdheid van de betreffende
medewerker van de onderneming.
3. De medewerker is beheerder van het StreetGasm-account van de
onderneming. De onderneming blijft verantwoordelijk voor het
StreetGasm-account.
4. De onderneming verklaart dat alle gegevens die de medewerker bij
de registratie van het StreetGasm-account of op enig ander
moment aan StreetGasm verstrekt of heeft verstrekt waar,
nauwkeurig, actueel en volledig zijn en de consument verplicht zich
om – indien nodig – de gegevens bij te werken zodat de
onderneming garandeert dat de gegevens waar, nauwkeurig en
volledig blijven.
5. Bij het aanmaken van een StreetGasm-account dient de
medewerker een wachtwoord op te geven. De onderneming
verplicht zich om dit wachtwoord op een veilige plaats te bewaren
en geheim te houden. Mocht de onderneming op de hoogte raken
van een schending van de beveiliging of van eventueel
ongeoorloofd gebruik van het StreetGasm-account van de
onderneming, dan dient de onderneming StreetGasm daar direct
van op de hoogte te stellen.
6. De onderneming gaat ermee akkoord dat enkel de onderneming –
tegenover StreeGasm en derden – verantwoordelijk is voor alle
activiteiten die op het StreetGasm-account van de onderneming
plaatsvinden.
7. StreetGasm heeft het recht, maar niet de plicht, om een content of
StreetGasm-account die volgens StreetGasm inbreuk maakt op de
algemene voorwaarden te verwijderen, te bewerken, te blokkeren
en/of te monitoren.
8. De medewerker is verplicht om een profielfoto aan zijn
StreetGasm-account toe te voegen. De onderneming garandeert
StreetGasm dat op de toegevoegde profielfoto geen rechten van
derden rusten. Daarbij garandeert de onderneming dat de
profielfoto een foto van de medewerker zelf is en niet van anderen
(waaronder maar niet uitsluitend van andere bestaande personen,
niet bestaande personen en/of dieren).
9. StreetGasm is gerechtigd om de registratie af te wijzen. De
afwijzing maakt StreetGasm binnen 5 werkdagen kenbaar bij de
onderneming.
10. De overeenkomst komt tot stand – na goedkeuring van de
registratie – op de dag dat StreetGasm via elektronische weg een
bevestiging naar de onderneming verzendt.
11. De overeenkomst tussen partijen wordt voor de duur van twaalf
(12) maanden aangegaan, tenzij uit de aard van de overeenkomst
anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
Artikel 20 Incasso onderneming
1. Indien de onderneming niet binnen de overeengekomen
betalingstermijn volledig heeft betaald, is de onderneming van
rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die
StreetGasm op de onderneming heeft onmiddellijk opeisbaar en is
de onderneming, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie
hierover, in verzuim.
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2. Bij niet tijdige betaling komen alle kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, die StreetGasm dient te maken ter incasso van
hetgeen de onderneming ten onrechte onbetaald laat, voor
rekening van de onderneming. Bovendien is StreetGasm bevoegd
alle werkzaamheden voor de onderneming op te schorten, zolang
geen volledige betaling is ontvangen.
Artikel 21 Prijs
1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat
de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd, kosten voor
StreetGasm toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer
liggende omstandigheden – zoals maar niet uitsluitend een stijging
van de loonkosten – is StreetGasm gerechtigd om de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
2. StreetGasm wordt niet aan prijzen gehouden indien deze druk- of
zetfouten bevatten. Ingeval van druk- of zetfouten is StreetGasm
niet verplicht om volgens de foutieve prijs te leveren.
3. Indien StreetGasm de uitvoering van de werkzaamheden opschort
of beëindigt, heeft StreetGasm recht op betaling van een evenredig
deel van het contributiegeld tot op het moment van de opschorting
of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
Artikel 22 Beëindiging overeenkomst
1. De algemene voorwaarden zullen van kracht blijven totdat deze
door StreetGasm of de onderneming zoals in dit artikel vermeld
worden beëindigd.
2. De onderneming is gerechtigd om de overeenkomst voor bepaalde
tijd tegen het einde van de bepaalde duur op te zeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand (30 dagen).
Indien de onderneming niet c.q. niet tijdig opzegt, wordt de
overeenkomst voor de duur van een jaar verlengd.
3. Opzegging dient te geschieden middels een e-mail of getekende
brief.
4. Ingeval van verlenging van de overeenkomst zoals bedoeld in lid
2, is de onderneming gerechtigd de overeenkomst te allen tijde met
inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden op te
zeggen.
5. StreetGasm heeft, onverminderd haar wettelijke bevoegdheden tot
beëindiging en opschorting, het recht de overeenkomst eenzijdig
met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de
uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende
verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te
schorten, tenminste indien een van de volgende gebeurtenissen
intreedt:
a. De onderneming in strijd met wettelijke regelingen of
bepalingen handelt;
b. De onderneming in strijd met de algemene voorwaarden
handelt;
c. Een verzoek tot verlening van – voorlopige – surseance aan de
onderneming is ingediend;
d. Een verzoek tot faillietverklaring van de onderneming is
ingediend;
e. Ten laste van de onderneming beslag is gelegd;
f. Een tot ontbinding en/of liquidatie van de onderneming
strekkend besluit is tot stand gekomen.
Indien sub a of b intreedt heeft de onderneming geen recht op
restitutie van de reeds betaalde contributie. De onderneming is
verplicht StreetGasm onmiddellijk in kennis te stellen van het
intreden van een in sub c tot en met f bedoelde gebeurtenis.

