JAFRA - Internet
Gebruikersvoorwaarden
Toepassingsgebied
De volgende voorwaarden regelen het gebruik van deze JAFRA website. De website
verstrekt informatie en gegevens over JAFRA-Cosmetics GmbH&Co.KG, over de
werkwijze van het bedrijf evenals over JAFRA producten. Deze informatie en
gegevens zijn alleen bestemd voor informatiedoeleinden. Het gebruik van deze
website is uitsluitend toegestaan op grond van deze gebruikersvoorwaarden.
JAFRA behoudt zich het recht voor de gebruikersvoorwaarden te actualiseren. De
gebruiker is daarom verplicht voor elk gebruik van deze website de actuele
gebruikersvoorwaarden te lezen.
JAFRA Consulenten - Managers
Voor JAFRA Consulenten en Managers gelden hier bovenop de JAFRA
contractvoorwaarden. § 312e, hfdst. 1 regel 1 nr. 1-3 BGB is niet van toepassing.
Aansprakelijkheid
Hoewel de inhoud van deze website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld,
is JAFRA niet aansprakelijk voor actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de
beschikbaar gestelde informatie.
Aansprakelijkheidseisen tegen JAFRA, die veroorzaakt zijn door het gebruik van de
informatie respectievelijk door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie,
worden in principe afgewezen, in zoverre JAFRA niet opzettelijk en/of met grove
nalatigheid heeft gehandeld.
JAFRA is gerechtigd op elk moment de website geheel of gedeeltelijk uit te
schakelen, te veranderen en/of te wissen. Daarom is JAFRA niet aansprakelijk voor
continue beschikbaarheid van de website.
Hoewel JAFRA steeds alles in het werk stelt om de JAFRA website virusvrij te
houden, garandeert JAFRA geen virusvrijheid. Voor het downloaden van informatie
zal de gebruiker ter eigen bescherming en ter verhindering van virussen op de
JAFRA website zorgdragen voor algemene veiligheidsmaatregelen en virusscanners.
Als aanbieder van de inhoud is JAFRA volgens §7 TMG voor de “eigen inhoud” die
voor gebruik wordt aangeboden, volgens algemene wettelijke regels
verantwoordelijk. Dit als onderscheid met links met informatie die door andere
aanbieders worden aangeboden. Bij deze links gaat het steeds om “levende”
(dynamische) verwijzingen. Hoewel JAFRA tijdens de eerste verbinding met deze
links de vreemde inhoud toetst op wettelijke verantwoordelijk, kan JAFRA de inhoud
echter niet voortdurend toetsen op wijzigingen, die vragen om nieuwe
verantwoordelijkheid. Als JAFRA constateert of door derden daarop gewezen wordt
dat een concrete aanbieding, waarvoor JAFRA een link aanbiedt, een civiel- of
strafrechtelijke verantwoordelijkheid afwijst, zal JAFRA de link met deze aanbieding
onmiddellijk opheffen.

Registratie
Sommige pagina’s van de JAFRA website kunnen alleen toegankelijk zijn met een
wachtwoord. De toegang tot deze pagina’s is uitsluitend mogelijk voor geregistreerde
gebruikers. Registratie door JAFRA kan niet worden afgedwongen.
Indien de registratie wordt goedgekeurd, is de gebruiker verplicht om voor de
registratie waarheidsgetrouwe informatie aan te leveren en bij eventuele wijzigingen
de aangeleverde informatie bij het eerstvolgende gebruik onmiddellijk aan te passen.
Als bij de registratie onjuiste informatie wordt aangeleverd of blijft een gebruiker in
gebreke bij het aanpassen van wijzigingen, dan kan de gebruiker met onmiddellijke
ingang uitgesloten worden van gebruik van de JAFRA website en wordt de toegang
geblokkeerd.
Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn/haar wachtwoord.
Verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Mocht het
wachtwoord in handen van onbevoegden zijn gekomen, dan is de gebruiker verplicht
het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.
De gebruiker kan op elk moment schriftelijk beëindiging van zijn registratie eisen, in
zoverre de opheffing niet in strijd is met de afwikkeling van lopende contractuele
verplichtingen. JAFRA zal in dit geval alle gebruikersgegevens en alle overige
opgeslagen persoonsgebonden informatie van de gebruiker wissen, zodra deze niet
meer nodig zijn of vallen onder de bewaarplicht.
Copyright
Alle inhoud (in het bijzonder videoclips, films, foto’s, teksten, bedrijfsnamen en logo’s)
van deze website zijn onderhevig aan copyright en auteursrechtelijk beschermd. De
publicatie op het world wide web of in overige diensten van het internet betekent
geen toestemmingsverklaring voor een andere toepassing door gebruikers of derden.
Elk gebruik dat niet wordt toegestaan door het Duitse en Nederlandse auteursrecht,
behoeft vooraf schriftelijke toestemming van JAFRA.
Plichten van de gebruiker
De gebruiker is verplicht, speciaal als verkoper, om de inhoud van deze site niet te
gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met het contract. Verder is het verboden
om de inhoud met programmeringen, die de software kunnen beschadigen (virussen,
Trojaanse paarden, etc.), door te sturen, links of inhoud in te voeren, op te slaan of te
versturen of reclame in de vorm van ongevraagde e-mails te verspreiden en/of met
hulp van deze website deelname aan piramidesystemen of andere strafbare of
onzedelijke handelingen te eisen.
Betalingsvorwaarden
Alle prizen zijn adviesprizen.

