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Privacybeleid
Bueno.nu hecht veel waarde aan de privacy van haar gebruikers en hecht daarom veel
waarde aan een duidelijk privacybeleid. Meer informatie vindt u in de rubriek
‘Privacysteling’ van Bueno.nu.

Gebruik
Het gebruik van de producten van Bueno.nu door een gebruiker is alleen toegestaan   als
deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement door de gebruiker worden
goedgekeurd. Door gebruik te maken van één of meerdere producten van Bueno.nu
wordt de gebruiker derhalve geacht akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden (en
het Privacy Beleid). Bueno.nu behoudt zich echter het recht voor om het gebruik van
en/of de toegang tot haar producten aan elke gebruiker zonder voorafgaande
kennisgeving of reden te verbieden door bijvoorbeeld profielen te blokkeren of te
verwijderen of door IP-adressen van computers te blokkeren indien Bueno.nu dit passend
acht, zulks naar eigen inzicht.

Profielen zijn beperkt tot alleen natuurlijke personen. Profielen en groepen kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd en hebben geen verhaal op
Bueno.nu als gevolg daarvan, inclusief maar niet beperkt tot verloren bestanden of
informatie of andere directe of indirecte schade.

Definities

In deze overeenkomst hebben de volgende termen, tenzij de context anders vereist, de
volgende betekenis:

- Aanvaarden: Om u te registreren om de Dienst te gebruiken door middel van het
registratiescherm of om de Dienst te gebruiken en daarmee in te stemmen met
gebondenheid aan deze Voorwaarden.

- Inhoud: Informatie, software, foto's, video, afbeeldingen, muziek, geluid en ander
materiaal dat verschijnt op de Website, App of beschikbaar wordt gesteld via de
Dienst

- Intellectuele eigendomsrechten: Over de hele wereld worden alle
auteursrechten, databankrechten, handelsmerken, handelsnamen, patenten en
andere intellectuele eigendomsrechten of industriële eigendomsrechten
gecreëerd, ontwikkeld en blijven bestaan.

- Bladzijde: Een pagina van de Website
- POP:Potentieel destructieve besmettelijke of schadelijke programma's of

componenten zoals, maar niet beperkt tot, wormen, Trojaanse paarden en virussen
- Dienst: Het beheerportaal, kaartverkoop en informatie verstrekt door Bueno door

middel van de Website, Mobiele applicatie



- Ticket: Een ticket dat via de website is gekocht om de gebruiker toegang te geven
tot een bepaald evenement

- Deze voorwaarden:De voorwaarden van deze Overeenkomst;
- gebruiker:De persoon, het bedrijf (inclusief elke eenmanszaak, partnerschap,

naamloze vennootschap of andere organisatie of persoon) die zich heeft
geregistreerd (hetzij zichzelf, hetzij door middel van een naar behoren
gemachtigde functionaris, agent of andere vertegenwoordiger) bij Bueno door
middel van het registratiescherm op de Website of die de Dienst gebruikt die lid
kan zijn van een dansschool en/of een les heeft gekocht via Bueno.

- Dansschool eigenaar:Het bedrijf (inclusief elke eenmanszaak, partnerschap,
naamloze vennootschap of andere organisatie of persoon) dat zich heeft
geregistreerd (hetzij zelf, hetzij door middel van een naar behoren gemachtigde
functionaris, agent of andere vertegenwoordiger) bij Bueno door middel van het
registratiescherm op de website of die gebruik maakt van de Dienst die eigenaar is
van één of meerdere dansscholen.

- Uitrusting van de gebruiker: De eigen computerapparatuur van de Gebruiker,
telecommunicatie-inbelverbinding, software, alle telecommunicatiediensten en
communicatielijnen (inclusief alle openbare lijnen) die de Gebruiker nodig heeft
om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service

- Website:De website met URL https://www.bueno.nu of een andere URL of URL's
die Bueno naar eigen goeddunken van tijd tot tijd kan bepalen door middel
waarvan Bueno de Dienst mag verlenen

- Goed: Goed NL BV, een in Nederland geregistreerd bedrijf met
ondernemingsnummer56785356 and whose registered office is at Louis
Bouwmeesterstraat 30, Amsterdam, Netherlands

Aanstootgevende inhoud
Er mag geen inhoud worden ingediend bij de producten en Bueno.nu modereert alle
inhoud en beslist uiteindelijk of er al dan niet een inzending wordt geplaatst voor zover
dergelijke inhoud aanstootgevende inhoud bevat, samenvalt met of naast
aanstootgevende inhoud staat. Aanstootgevende inhoud omvat, maar is niet beperkt tot:
(i) seksueel expliciet materiaal; (ii) obscene, lasterlijke, lasterlijke, lasterlijke, gewelddadige
en/of onwettige inhoud of godslastering; (iii) inhoud die inbreuk maakt op de rechten van
derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteit of andere
persoonlijke of eigendomsrechten, of die bedrieglijk of frauduleus is; (iv) inhoud die het
gebruik of de verkoop van illegale of gereguleerde stoffen, tabaksproducten, munitie en/of
vuurwapens promoot; en (v) gokken, inclusief maar niet beperkt tot online casino's,
sportweddenschappen, bingo of poker.

Leeftijd

Om de producten van Bueno.nu te gebruiken, moet men de geldige minimumleeftijd van
16 jaar hebben in het toepasselijke rechtsgebied om een   geldig en juridisch bindend
contract voor genoemde producten te kunnen sluiten. Personen onder de genoemde
leeftijd hebben de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of wettelijke voogd nodig
om akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden of om op een andere manier een
bindende overeenkomst met Bueno.nu aan te gaan. Uw toegang tot de producten kan
zonder waarschuwing worden beëindigd als Bueno.nu naar eigen goeddunken van



mening is dat aan het voorgaande niet is voldaan.

Aangeboden informatie
Hoewel de informatie op alle websites van Bueno.nu en de informatie in haar producten –
met uitzondering van de door gebruikers gegenereerde inhoud – met grote zorg en
nauwkeurigheid is gemaakt; betrouwbaarheid en geschiktheid kunnen niet worden
gegarandeerd. Het vertrouwen op de informatie op de Bueno.nu-websites of de
informatie in haar producten, al dan niet afkomstig van Bueno.nu, is daarom volledig voor
eigen risico van de gebruiker.

Rechten van intellectuele eigendom
Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, erkent de gebruiker expliciet dat alle
ontwerpen, informatie, afbeeldingen en andere inhoud binnen de producten of diensten
van Bueno.nu eigendom zijn van Bueno.nu en worden beschermd door relevante wetten
op intellectueel eigendom, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten,
databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

Bueno.nu verleent de gebruiker een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sub
licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepbaar recht om zijn producten zoals
beschreven in het toepasselijke Koopoverzicht & Licentievoorwaarden
(Licentieovereenkomst) te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder deze
Voorwaarden bruikbaar.

Het is uitdrukkelijk verboden om de ontwerpen, informatie, afbeeldingen en andere
inhoud waarnaar hierboven wordt verwezen te kopiëren, dupliceren, wijzigen, publiceren
of gebruiken voor directe of indirecte commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk overeengekomen met Bueno.nu.

De gebruiker stemt ermee in geen handelingen te verrichten die inbreuk maken of
redelijkerwijs inbreuk kunnen maken op de rechten van Bueno.nu die hierin worden
beschreven. Voor zover Bueno.nu overeenkomt met een derde partij om enig intellectueel
eigendom van Bueno.nu op te nemen in een product of dienst van Bueno.nu, heeft de
gebruiker dezelfde rechten, verantwoordelijkheden en beperkingen met betrekking tot
dergelijk intellectueel eigendom als die met respect voor het intellectueel eigendom van
Bueno.nu jegens de gebruiker.

Wijziging van de naam "Zakendoen als".
In het geval dat de gebruiker een bedrijf is dat licenties verleent voor de software van
Bueno.nu en de bedrijfsnaam waaronder het opereert wenst te wijzigen, zal de gebruiker
aan Bueno.nu een eenmalige (voor elke wijziging) overgangs-/administratievergoeding
betalen die gelijk is aan 99,00 EUR (of $99,00 in het geval van Amerikaanse dollars voor
Amerikaanse klanten), exclusief toepasselijke belastingen, onderhevig aan verhoging voor
te zware vereisten die van toepassing zijn op Bueno.nu in verband met het faciliteren van
de overgang met betrekking daartoe, naar eigen goeddunken. De betaling hiervan dient
te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Eventuele wanbetalingen met
betrekking tot de betaling kunnen ter verwerking worden voorgelegd aan een of meer
incassobureaus naast de uitoefening van alle andere wettelijke rechten die door de
toepasselijke wetgeving worden verleend. In het geval dat er een beoogde opvolger van



de gebruiker is, stemt de gebruiker ermee in om een   dergelijke opvolger een door
Bueno.nu te verstrekken assumptieovereenkomst te laten uitvoeren en leveren met
betrekking tot de assumptie hiervan en de toepasselijke Licentieovereenkomst, die zal
een voorwaarde zijn voor elke ontheffing van de verplichtingen van de gebruiker
hieronder en daaronder, tot tevredenheid van Bueno.nu.

Licenties voor gedeelde informatie
De gebruiker verleent aan Bueno.nu een voortdurende, wereldwijde, onbeperkte,
onherroepelijke, niet-exclusieve licentie zonder enige extra vergoeding door Bueno.nu,
inclusief het recht op sublicentie, op alle informatie, inclusief maar niet beperkt tot
teksten, afbeeldingen , foto's, video- en geluidsbestanden, ontwerpen en
gebruikersinformatie, die door de gebruiker wordt geüpload naar, gedeeld met of
opgeslagen binnen de producten of diensten van Bueno.nu of op andere wijze wordt
gedeeld met Bueno.nu (hierna: “de Gedeelde Informatie") gebruiken, kopiëren,
distribueren, overdragen, uitvoeren, wijzigen of gebruiken, voor commerciële of andere
doeleinden, via alle bestaande media.

Bueno.nu zal de privacy van haar gebruikers beschermen en handelen in
overeenstemming met de toepasselijke Europese privacywetgeving en internationale
normen voor gegevensbeveiliging. Bueno.nu zal persoonsgegevens van haar gebruikers
niet verkopen of op een andere manier delen met derden voor marketing- en
verkoopdoeleinden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken
gebruiker(s) van de gegevens. Meer informatie is te vinden in de hierboven gelinkte
Privacyverklaring.

Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de gebruiker dat de Gedeelde
Informatie geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht, privacy- of andere
rechten van derden, niet in strijd is met toepasselijke wetgeving, geen pornografisch
materiaal bevat noch anderszins aanstootgevend is, geen bedreiging of laster, vrij is van
virussen of andere code die schadelijk is of zou kunnen zijn voor Bueno.nu en geen
commercieel doel heeft. De gebruiker blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor
eventuele directe of indirecte schade aan Bueno.nu en derden als gevolg van de Gedeelde
Informatie.

Gebruikersinformatie en registratie
De gebruiker verklaart dat de verstrekte informatie, bijvoorbeeld voor registratie, juist en
volledig is en dat hij deze informatie waar mogelijk binnen de producten van Bueno.nu
zal actualiseren in geval van wijzigingen. Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig te
worden bewaard en mogen niet met derden worden gedeeld.

De gebruiker mag via zijn eigen geregistreerde account geen derden toegang verlenen
tot producten of diensten van Bueno.nu. In het geval dat de gebruiker zijn account
toegangsinformatie deelt met derden, is hij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk
voor directe en indirecte schade die hieruit voortvloeit.

De gebruiker stemt ermee in dat Bueno.nu alle door de gebruiker verstrekte gegevens
opslaat, verwerkt en bewaart, onder meer door gebruik van de producten. Meer
informatie is te vinden in de hierboven gelinkte Privacyverklaring.



Communicatie
Bueno.nu kan verschillende communicaties naar gebruikers sturen via de producten,
inclusief update meldingen of herinneringen, e-mails of andere communicaties.
Gebruikers kunnen in de instellingen aangeven in welke mate zij deze berichten willen
ontvangen. De gebruiker stemt ermee in dat Bueno.nu de gebruiker mag benaderen voor
belangrijke wijzigingen of updates van de producten indien Bueno.nu dit nodig acht.
Dergelijke communicatie zal in principe nooit commerciële boodschappen van derden
bevatten.

Gebruikers kunnen met elkaar communiceren binnen de producten, b.v. door
opmerkingen te plaatsen of berichten te sturen of binnen groepen te discussiëren. De
gebruiker verklaart geen spam of enige andere communicatie te zullen versturen die
ongewenst is door de ontvanger, al dan niet commercieel van aard, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, aanstootgevende,
inbreuk op de privacy of commerciële communicatie. Handelen in strijd met deze
voorwaarden kan – net als met de overige voorwaarden – leiden tot onmiddellijke
ontzegging van toegang tot en gebruik van de producten en diensten van Bueno.nu en
beëindiging van de gebruikslicentie.

Het staat Bueno.nu te allen tijde vrij om gebruikerscommunicatie of andere gedeelde
informatie te verwijderen zonder voorafgaande of nadere kennisgeving aan de gebruiker
als deze door Bueno.nu als benedenmaats of anderszins ongepast worden beschouwd.

Voor alle communicatie en contact via de producten van Bueno.nu gelden de volgende
gebruiksrichtlijnen:
a) Houd het altijd leuk en positief
b) Behandel andere gebruikers met respect
c) Respecteer meningen van anderen, ook als u het er niet mee eens bent
d) Plaats geen "off-topic" berichten in discussies
e) Val mensen niet lastig met irrelevante zaken
f) Maak geen reclame voor producten of diensten

Informatie van derden

De producten kunnen informatie van derden bevatten of daarnaar verwijzen, inclusief
maar niet beperkt tot informatie die door gebruikers is aangemaakt en/of websitelinks
(hierna: "Informatie van derden").

Informatie van Derden is en kan over het algemeen niet vooraf worden gecontroleerd
door Bueno.nu, waardoor wij de kwaliteit en geldigheid daarvan niet kunnen garanderen.
Bueno.nu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Informatie van Derden, noch voor
de eventuele directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien.

Derden kunnen verbinding maken met Bueno.nu via de API van Bueno.nu of toegang
krijgen tot openbaar beschikbare gegevens in de producten, inclusief mogelijk
persoonlijke gebruikersgegevens die met toestemming van de gebruiker op de
producten zijn gepubliceerd. Daarnaast kunnen Derden via de API toegang krijgen tot
openbare en besloten persoonsgegevens, wanneer een gebruiker daar expliciet
toestemming voor geeft. Deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement van



Bueno.nu zijn in beginsel niet van toepassing op Informatie van Derden, tenzij daarin
anders is beschreven. Deze Derden kunnen afwijkende algemene voorwaarden en
privacyverklaringen hanteren. Bueno.nu heeft ook het recht om gebruikers te factureren
voor vergoedingen, kosten en uitgaven van derden die nodig zijn om de producten en
diensten aan de gebruiker te leveren, inclusief eventuele latere wijzigingen daarin.

Onwettige informatie
Bueno.nu zal na melding van onrechtmatig handelen binnen een redelijke termijn de
aanwezigheid van onrechtmatige informatie in één of meer van de producten
onderzoeken en indien mogelijk optreden. Elke onrechtmatige communicatie dient
direct per e-mail te worden gemeld aan mail@bueno.nu. Dit rapport dient in ieder geval
de volgende informatie te bevatten:

a) De URL waar de vermeende onrechtmatige informatie te vinden is.

b) Een expliciete verklaring van de melder dat het materiaal onwettig is en waarom.

c) In het geval er sprake is van inbreuk op rechten van intellectueel eigendom dient de
melder te onderbouwen dat hij/zij de rechtmatige eigenaar is van genoemde rechten, en
in welke mate de informatie inbreuk maakt op genoemde rechten.

d) In het geval de melder iemand anders vertegenwoordigt, een door de rechthebbende
ondertekende volmacht die de melder in staat stelt namens de rechthebbende op te
treden.

e) Naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer van de melder.

Betaalde producten

De vermelde prijzen van de producten zijn in Euro's zoals van toepassing, en exclusief
omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle vermelde prijzen zijn onder
voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.
Gebruikers dienen vragen met betrekking tot licentievergoedingen te richten
aanmail@bueno.nu.
Producten die via of door Bueno worden verkocht, zijn producten die worden verkocht
namens de dansschooleigenaar, waarbij transacties worden verwerkt via de
betalingsprovider PAY.. De dansschooleigenaar bepaalt naar eigen goeddunken factoren
als prijs en beschikbaarheid. Producten mogen uitsluitend via Bueno worden verkocht of
in combinatie met andere voorraden van bedrijven die niet met Bueno zijn verbonden.
Bueno oefent geen controle of gezag uit over de eigenaar van de dansschool,
productprijzen, beschikbaarheid, individuele terugbetalingen of andere bedrijven die
mogelijk producten verkopen via Bueno.

Eigendom producten
Bueno is op geen enkele manier eigenaar van de producten die via zijn platform worden
gemaakt en verkocht. Het eigendom ligt bij de Dansschooleigenaar en daarmee alle
fiscale verantwoordelijkheden. De producten die de Dansschoolhouder via Bueno
verkoopt, dienen inclusief BTW te zijn.

mailto:mail@Bueno.nu


Servicekosten
Bueno brengt per transactie servicekosten in rekening van € 0,45 exclusief BTW. De
eigenaar van de Dansschool kan ervoor kiezen om deze te betalen of deze kosten door te
berekenen aan hun studenten. Bueno behoudt zich het recht voor de servicekosten te
verhogen.
De eigenaar van de Dansschool kan ervoor kiezen om deze te betalen of deze kosten door
te berekenen aan hun studenten. Bueno behoudt zich het recht voor om de servicekosten
opnieuw te indexeren als onze betalingsprovider BETAALT. verandert hun tarieven.

Video's uploaden
Thier zijn kosten verbonden aan het uploaden van de video's in de mediatheek.
De kosten zijn € 0,05 per minuut voor de content die je upload.Opmerking:deze kosten
zijn eenmalig voor het uploaden van de video’s.Bijvoorbeeld als je een video hebt van 60
minuten kost het je eenmalig slechts € 3,- voor die geüploade video.

Creatie van merkapplicaties
Naast alle andere toepasselijke voorwaarden, kan Bueno.nu vanwege beleidswijzigingen
die door Apple zijn doorgevoerd met betrekking tot de app store, geen merkapplicaties
publiceren met Apple voor klanten, behalve wanneer (1) de klant bij Apple is geregistreerd
als een legaal bedrijf entiteit (bijv. Corporation, LLC) in plaats van via een individueel
account en (2) de klant moet toegang hebben tot een Apple-apparaat dat kan worden
gebruikt om een   ontwikkelaarsaccount aan te maken en een dergelijk account te hebben
en de nodige betalingen te doen zoals vereist daarvoor. Bueno.nu kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor wijzigingen in het beleid of anderszins door Apple ondernomen
acties die direct of indirect leiden tot extra kosten, inkomstenderving of andere
wijzigingen die de gebruiker negatief kunnen beïnvloeden.

Ongeautoriseerde incasso rapportage
Wat is een Melding Onterechte Incasso (MOI)?

Tot 13 maanden na incassodatum kan een Melding Onjuiste Incasso (MOI) worden
gedaan. Het verschil tussen een stornering en een Melding Onterechte Incasso is dat dit
laatste niet zomaar kan. De klant zal toch echt contact moeten opnemen met de bank en
aangeven dat een bepaalde incasso niet had mogen plaatsvinden. Er wordt dan specifiek
gekeken naar de machtiging en of deze aan de eisen voldoet.

Wanneer zo'n melding via de bank binnenkomt, nemen wij contact met u op. Wij vragen
u dan alle informatie te verstrekken over het verkrijgen van de machtiging. Denk hierbij
aan de handtekening van de klant of de incassering overeenkomst, de uitgiftedatum van
het mandaat, de klantgegevens, enz.

Wij zullen dan ons best doen om ervoor te zorgen dat de transactie niet wordt
teruggedraaid. Garanties hierop kunnen wij helaas niet geven. Een MOI kost € 55,-
exclusief BTW. Wij schieten dit voor en berekenen het voor u als dansschool eigenaar
door.



In de praktijk zien we dat dergelijke meldingen niet vaak voorkomen.
Dus wanneer een rapport UDDR (Unauthorized Direct Debit Report) ook wel bekend als
(MOI) melding onterechte incasso plaatsvindt, worden de kosten bij de dansschool
eigenaar in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €55,- exclusief BTW.

sms
Aan het versturen van SMS/SMS berichten zijn kosten verbonden, namelijk € 0,08 per
verzonden bericht, dit geldt ook voor de betaallinks.

Wijzigingen aan de Producten
Bueno.nu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment één of meer van
zijn producten of diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, stop te zetten of te wijzigen,
voor een bepaalde periode of voor altijd, zonder voorafgaande kennisgeving of na
kennisgeving aan de gebruiker, of het nu gaat om betaalde of onbetaalde producten. Dit
kan ook leiden tot ontoegankelijkheid of verlies van een deel of het geheel van de
gedeelde informatie, inclusief de gedeelde informatie van de gebruiker. Bueno.nu kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die hieruit
voortvloeit. Bij een dergelijke wijziging van de producten, om welke reden dan ook, zal de
gebruiker op zijn verzoek de aan Bueno.nu of haar partners betaalde (reeds) betaalde
bedragen naar rato terugkrijgen, zulks ter beoordeling van Bueno.nu. Voor alle
duidelijkheid: gebruikers hebben niet het recht om de licentieperiode voor een van de
producten of diensten te onderbreken; een dergelijke actie is naar eigen goeddunken van
Bueno.nu.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden
Bueno.nu behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te
wijzigen. Na een dergelijke wijziging zullen de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden
onverwijld ter inzage worden aangeboden op de website van Bueno.nu. Door gebruik te
maken van de website en de overige producten van Bueno.nu na wijziging van de
Gebruiksvoorwaarden, wordt de gebruiker geacht in te stemmen met de gewijzigde
Gebruiksvoorwaarden.

Conformiteit en uitsluiting van aansprakelijkheid
De producten en de inhoud daarvan worden door Bueno.nu geleverd als zodanig,
inclusief eventuele gebreken. Noch Bueno.nu, noch haar vertegenwoordigers, partners of
leveranciers geven enige garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de
functionaliteit van de producten of diensten of enige inhoud daarvan.

Bueno.nu kan en zal niet garanderen dat de producten of diensten op elk moment en op
elke locatie beschikbaar zijn, en dat deze beschikbaarheid veilig zal plaatsvinden, of dat
eventuele fouten zullen worden opgelost of dat de producten vrij zullen zijn van virussen
of andere potentieel schadelijke software of onderdelen.

De gebruiker erkent dat de producten potentiële gebreken kunnen bevatten en
aanvaardt de risico's voor enige directe of indirecte schade die daaruit zou kunnen
voortvloeien. Bueno.nu kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld door gebruiker of
derden in geval van schade die direct of indirect voortvloeit uit een defect in zijn



producten of diensten. De aansprakelijkheid van Bueno.nu is in ieder geval beperkt tot het
equivalent van zes maanden licentie betaald door de gebruiker of EUR 2.500,00,
afhankelijk van wat het laagste is. De gebruiker kan geen enkele overeenkomst met
Bueno.nu beëindigen op grond van feitelijke of vermeende niet-naleving van enige
bepaling daarvan.

Toepassing en Competentie
Deze Gebruiksvoorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten of toezeggingen met
betrekking tot de zaken die hierin zijn opgenomen.

Het is mogelijk dat een of meer delen van deze Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing
zijn in het toepasselijke rechtssysteem of niet-afdwingbaar worden bevonden. In dat geval
blijven de overige delen van deze Gebruiksvoorwaarden geldig tussen de gebruiker en
Bueno.nu.

In het geval van gebruikers buiten de Verenigde Staten is Nederlands recht van
toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden. Alle geschillen die hieruit kunnen voortvloeien,
zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

Orderverwerking
Uw bestelling wordt verwerkt nadat uw factuurgegevens zijn geverifieerd. Kort nadat de
transactie is voltooid, ontvangt u per e-mail een bevestiging dat uw bestelling met succes
is verwerkt. Als u geen e-mailbevestiging van uw aankoop ontvangt na het indienen van
betalingsinformatie, of als u een foutmelding of serviceonderbreking krijgt na het
indienen van betalingsinformatie, is het uw verantwoordelijkheid om bij Bueno te
bevestigen of uw bestelling al dan niet is geplaatst door contact op te nemen met onze
klantenservice. klantenondersteuning op het onderstaande adres of stuur ons een e-mail
op mail@bueno.nu. verklaart en garandeert dat alle creditcard- of debetkaart- of andere
factuurgegevens die u aan Bueno verstrekt, in alle opzichten geldig en nauwkeurig zijn. U
machtigt hierbij Bueno om uw betaalkaart of andere rekening in rekening te brengen of
te debiteren voor de nominale waarde van alle tickets die u koopt, evenals eventuele
vergoedingen of andere kosten (zoals belastingen) die mogelijk verschuldigd zijn in
verband met transacties die u aanvraagt   via Bueno .

Productlevering
Producten worden altijd in elektronisch formaat verzonden naar het e-mailadres dat u
invoert in verband met de aankoop. Bueno stuurt direct na uw aankoop een
ontvangstbewijs naar uw e-mail. Als je de bon niet in je inbox kunt vinden, raden we je
aan om in je spam-map te kijken. Als u uw ontvangstbewijs niet binnen een uur na uw
aankoop heeft ontvangen, kunt u contact met ons opnemen viamail@bueno.nu.

Geannuleerde lessen
Het komt weleens voor dat lessen worden geannuleerd of uitgesteld door de eigenaar van
de dansschool. Het is de verantwoordelijkheid van de Dansschool Eigenaar om contact op
te nemen met de gebruikers en hen te informeren.

mailto:mail@bueno.nu


Basis abonnement
Dansschoolhouders betalen voor het gebruik van de Bueno als dienst een maandelijks
abonnementsgeld van € 49,- exclusief btw. Bueno behoudt zich het recht voor om het
basisabonnement te verhogen. Als u dit abonnement niet betaalt, worden uw account en
activiteiten opgeschort totdat de betalingen zijn voltooid. Wij hebben het recht een
incassobureau in te schakelen nadat wij telefonisch/e-mail en aangetekend contact
hebben opgenomen met de dansschool eigenaar. Bueno wil je niet het gevoel geven dat
je vastzit aan een contract. Daarom heb je een opzegtermijn van één maand.

SEPA-batch collectie
Een SEPA-incasso-opdracht is een zogenaamd PAIN-bestand in XML-formaat. Zodra op de
SEPA-knop wordt geklikt, wordt er een SEPA-incasso bestand aangemaakt dat naar de
bank kan worden gestuurd. U moet een SEPA-contract met uw bank hebben. Als je deze
hebt, krijg je ook de mogelijkheid om een   SEPA-incasso bestand te uploaden in de online
omgeving van je bank. Deze kunt u bij Bueno downloaden als standaard SEPA-bestand
dat bij alle grootbanken in Nederland te gebruiken is. Voor het gebruik van deze module
hanteren wij een vast bedrag van €25,- excl. BTW, dit komt boven op het basis
abonnement van €49,- excl. BTW, in totaal betaal je dus €74,- excl. BTW om deze module
te gebruiken bij Bueno.

Gebruik van de dienst door de gebruiker

1. De Gebruiker zal er te allen tijde voor zorgen dat zijn gebruik van enig deel van de
Dienst, inclusief de verbinding van de Apparatuur van de Gebruiker met de Server,
in overeenstemming is met alle toepasselijke gegevensbeschermings- en andere
wetten, licenties, praktijkcodes en voorschriften.

2. De Service mag alleen worden gebruikt door de gebruiker of een naar behoren
gemachtigde functionaris, agent of andere vertegenwoordiger van de gebruiker.
De Gebruiker mag de Dienst niet geheel of gedeeltelijk doorverkopen of
onderverhuren

3. De Gebruiker zal niemand anders toestaan   enig deel van de Inhoud te kopiëren,
op te slaan, te wijzigen, over te dragen, te distribueren of uit te zenden, behalve
wanneer dit nodig is om de Gebruiker in staat te stellen de Dienst te ontvangen in
overeenstemming met deze Voorwaarden.

4. Om toegang te krijgen tot de Dienst kan van de gebruiker worden verlangd dat hij
een uniek wachtwoord ('Wachtwoord') gebruikt. De gebruiker mag zijn
wachtwoord alleen bekendmaken aan zijn naar behoren gemachtigde
functionarissen, agenten of andere vertegenwoordigers. De gebruiker is
verantwoordelijk voor de veiligheid en het juiste gebruik van zijn wachtwoord en
zal alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord
vertrouwelijk wordt gehouden, correct wordt gebruikt en niet wordt
bekendgemaakt aan onbevoegden.



5. Bueno behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om: (a) de acceptatie
van een Gebruiker te weigeren

6. registratie; of (b) de toegang van een gebruiker tot de gehele of een deel van de
Dienst beperken.

7. Toegang tot de Website is toegestaan   op tijdelijke basis en Bueno behoudt zich
het recht voor om naar eigen goeddunken de gehele of een deel van de Dienst om
welke reden dan ook op te schorten. In dergelijke situaties zal Bueno trachten,
maar niet verplicht zijn, de gebruiker zo veel mogelijk op de hoogte te stellen als
redelijkerwijs mogelijk is. Voor alle duidelijkheid: Bueno is niet aansprakelijk jegens
de gebruiker voor enig verlies dat voortvloeit uit een dergelijke opschorting.

8. Bueno heeft het recht om de technische specificaties van de Dienst en de Website
van tijd tot tijd te wijzigen. Bueno kan hiertoe de toegang tot de website
opschorten of voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op de website kan op
elk moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht ons materiaal bij te werken.

9. De Gebruiker erkent dat ondanks het feit dat Bueno redelijke
voorzorgsmaatregelen heeft genomen, dit nog steeds het geval is
mogelijk dat PDP's vanaf de server of een server van een derde partij naar de
Apparatuur van de Gebruiker worden verzonden. De gebruiker aanvaardt daarom
dat hij de volledige verantwoordelijkheid draagt   voor het beschermen van de
apparatuur van de gebruiker tegen PDP's en dat Bueno er niet verantwoordelijk
voor is dat inhoud die van de Website wordt gedownload vrij is van PDP's.

kracht van de meerderheid

Onder overmacht wordt onder meer verstaan   een niet toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van verplichtingen, daaronder begrepen
overstroming, brand, oververhitting, stof, epidemie/pandemie, terroristische
aanslagen en/of molestatie.

Indien de overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, hebben
partijen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te
beëindigen, zonder dat partijen tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Voor de totale aansprakelijkheid van Bueno wegens toerekenbare tekortkoming
zal door overmacht bij de nakoming van de overeenkomst geen
schadevergoeding op Bueno kunnen worden verhaald.Dit betekent dat er geen
claims kunnen worden ingediend tegen Bueno.



Gebruik van de dienst door de eigenaar van de Dansschool

1. Bueno is een zelfbedienings platform, waarmee dansschool eigenaren
evenementen binnen de dansschool kunnen promoten en promoten. Bueno is op
geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van evenementen die op zijn
platform zijn geüpload en onderschrijven deze evenementen op geen enkele
manier en is er ook niet mee verbonden.

2. Elke eigenaar van een Dansschool is een maandelijks bedrag van € 49,- per maand
verschuldigd, zoals beschreven in het Basis Abonnement.(met een opzegtermijn
van 1 maand)

3. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de dansschool eigenaar die het
evenement vermeldt om ervoor te zorgen dat de evenement details correct zijn,
dit omvat maar is niet beperkt tot: toegangstijden, ticketprijs, variaties in
transactiekosten en deurbeleid. Bueno is op geen enkele manier verantwoordelijk
voor onjuist ingevoerde evenementen, noch is het verantwoordelijk voor enig
verlies van inkomsten als gevolg hiervan.

4. Als de eigenaar van de dansschool een evenement annuleert, is het de
verantwoordelijkheid van de eigenaar van de dansschool om Bueno en de klanten
die tickets hebben gekocht hiervan op de hoogte te stellen. De eigenaar van de
dansschool is verantwoordelijk voor alle beslissingen met betrekking tot
terugbetalingen of het contacteren van klanten met betrekking tot een
alternatieve datum.

5. Bueno heeft het recht om alle evenementen te verwijderen en de verkoop van
tickets stop te zetten die volgens haar ongeschikt zijn voor het Bueno Platform.
Bueno heeft het recht om uit betalingen tot 30 dagen in te houden in geval van
fraude.

6. Eigenaren van dansscholen zijn verantwoordelijk voor het informeren van Bueno
over bugs of problemen met het platform. Bueno is op geen enkele manier
aansprakelijk voor verliezen veroorzaakt door deze bugs of problemen, maar zal
proberen deze zo snel mogelijk op te lossen.

7. Bueno aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor misbruikte
Dansschool-eigenaars accounts. Bueno is niet aansprakelijk voor verliezen als
gevolg van misbruik van een account door de accountant-eigenaar of een andere
partij. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: onjuiste gebeurtenis informatie en ander
algemeen misbruik van het account.

8. De eigenaar van de dansschool stemt ermee in dat Bueno optreedt als agent bij
het regelen van de verkoop van producten van de dansschool. Bueno treedt niet
op als opdrachtgever bij de verkoop van producten en de producten worden op
geen enkel moment eigendom van Bueno. De eigenaar van de dansschool erkent
hierbij dat de verantwoording aan HMRC voor alle verschuldigde en te betalen btw
op de verkoop van de producten aan de klanten de verantwoordelijkheid van de
eigenaar van de dansschool is. Bueno heeft het recht om servicekosten en
transactiekosten in rekening te brengen bovenop de nominale waarde van het
product. Deze vergoedingen vormen financiële transactiekosten die worden
gebruikt om de kosten van Bueno voor het aannemen van de transactie te dekken.



9. Bueno spant zich in om de aan de dansschool eigenaar verschuldigde bedragen
elke maandag van de week te voldoen.

Inhoud
Alle inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon van wie dergelijke
inhoud afkomstig is. Bueno heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor door
gebruikers ingediende inhoud en dat u door het gebruik van de website kunt worden
blootgesteld aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk, onnauwkeurig, misleidend of
anderszins verwerpelijk is. Bovendien kan de Site links naar andere websites bevatten, die
volledig onafhankelijk zijn van Bueno. We geven geen verklaring of garantie met
betrekking tot de juistheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op een
gelinkte site. Evenzo geeft Bueno geen verklaring of garantie met betrekking tot de
juistheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie in dergelijke Inhoud die is
geplaatst op, verzonden en beschikbaar is via de Site. Gebruikers van de site dragen alle
risico's die verband houden met het gebruik van en/of vertrouwen op enige inhoud en/of
de daarin gedane voorstellingen, en onder geen enkele omstandigheid zal Bueno op
enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor enige inhoud of voor enig verlies of schade van enig
soort opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud die via de site is geplaatst, per
e-mail is verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld.

U erkent dat Bueno Inhoud niet vooraf screent of goedkeurt voordat deze wordt
geplaatst. Bueno geeft geen verklaringen en/of garanties met betrekking tot de
beweringen die zijn gedaan in berichten over beoordelingen en opmerkingen, persoonlijk
profiel, lijsten, berichten, beschrijvingen, berichten, groepsdiscussies, gidsen en
prikborden of anderszins van enige Inhoud, door een gebruiker . En verder, met
betrekking tot Inhoud: (i) U begrijpt en stemt ermee in dat Bueno alle Inhoud mag
herzien en verwijderen die naar het uitsluitende oordeel van Bueno in strijd is met deze
Overeenkomst of die aanstootgevend, onwettig of in strijd met de rechten, schade of de
veiligheid van anderen bedreigen; (ii) U bent als enige verantwoordelijk voor de Inhoud
die U publiceert of weergeeft; en (iii) door inhoud op een openbaar deel van de site te
plaatsen, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om
Bueno een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, volledig betaalde,
wereldwijde licentie te verlenen voor het gebruiken, kopiëren dergelijke informatie en
inhoud uit te voeren, weer te geven en te verspreiden en om afgeleide werken voor te
bereiden van, of op te nemen in andere werken, dergelijke informatie en inhoud, en om
sublicenties van het voorgaande te verlenen en goed te keuren. Bueno behoudt zich het
recht voor om naar eigen goeddunken een onderzoek in te stellen en passende juridische
stappen te ondernemen tegen iedereen die deze bepaling overtreedt, inclusief maar niet
beperkt tot het verwijderen van de aanstootgevende communicatie van de site en het
beëindigen van het lidmaatschap van dergelijke overtreders. Het volgende is een
gedeeltelijke lijst van het soort inhoud dat illegaal of verboden is op de site:



Inhoud die (a) overduidelijk aanstootgevend is voor de online gemeenschap, zoals inhoud
die racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade van welke aard dan ook
promoot tegen een groep of individu; (b) lastigvalt of aanzet tot intimidatie van een
andere persoon; (c) de verzending van "ongewenste e-mail", "kettingbrieven" of
ongevraagde massamailing of "spamming" inhoudt; (d) informatie promoot waarvan u
weet dat deze onjuist of misleidend is of illegale activiteiten of gedrag promoot dat
beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of smadelijk is; (e) een illegale of
ongeoorloofde kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk van een andere persoon
promoot, zoals het verstrekken van illegale computerprogramma's of links ernaar, het
verstrekken van informatie om door de fabrikant geïnstalleerde
kopieerbeveiligingsapparaten te omzeilen, of het verstrekken van illegale muziek of links
naar illegale muziekbestanden; (f) pagina's met beperkte toegang of alleen een
wachtwoord bevat, of verborgen pagina's of afbeeldingen (die niet zijn gekoppeld aan of
van een andere toegankelijke pagina); (g) pornografisch of seksueel expliciet materiaal
van welke aard dan ook weergeeft; (h) materiaal levert dat mensen onder de 18 jaar
uitbuit op een seksuele of gewelddadige manier, of persoonlijke informatie vraagt   aan
iemand onder de 18 jaar; (i) instructieve informatie geeft over illegale activiteiten zoals het
maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het leveren of
creëren van computervirussen; (j) om wachtwoorden of persoonlijk identificeerbare
informatie vraagt   voor commerciële of onwettige doeleinden van andere gebruikers; (k)
zich bezighoudt met commerciële activiteiten en/of verkopen zonder onze voorafgaande
schriftelijke toestemming, zoals wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, advertenties en
piramidespelen; of (l) niet-lokale of anderszins irrelevante inhoud plaatsen, herhaaldelijk
dezelfde of vergelijkbare inhoud plaatsen of anderszins een onredelijke of onevenredig
grote belasting op onze infrastructuur leggen. Hoewel dit allemaal ten strengste
verboden is, bestaat er een kleine kans dat u wordt blootgesteld aan dergelijke items en
doet u verder afstand van uw recht op enige schadevergoeding (van welke partij dan ook)
in verband met dergelijke blootstelling.

Intellectueel eigendom

1. Alle rechten op het ontwerp, de tekst, de afbeeldingen, de muziek, de foto's, het
geluid, de video en ander materiaal op de website en de selectie of opstelling
daarvan zijn het copyright van Bueno of andere derden.

2. De Dienst wordt geleverd door Bueno op voorwaarde dat er geen sprake is van
misbruik of frauduleus gebruik ervan. Misbruik en frauduleus gebruik van de
Service omvatten (zonder beperking):

a. het verkrijgen of proberen te verkrijgen van de Service door het
herschikken van, knoeien met of het maken van verbinding met faciliteiten
van Bueno, of door een truc, plan, valse voorstelling van zaken of door of via
enige andere frauduleuze middelen of apparaten, geheel of gedeeltelijk;

b. het proberen, of daadwerkelijk verkrijgen, toegang krijgen tot, wijzigen of
vernietigen van een of meer gegevensbestanden, programma's,
procedures en informatie van Bueno of van een andere gebruiker van de
Dienst;

c. het helpen van een ander bij het uitvoeren van de handelingen die zijn
verboden in 2a en 2b hierboven;

d. het gebruik van de Dienst op een zodanige wijze dat het gebruik van de
Dienst door een andere Gebruiker of geautoriseerde persoon op onredelijke
wijze wordt belemmerd; En



e. gebruik van de Service door een persoon, tenzij deze een naar behoren
gemachtigde functionaris, agent of andere vertegenwoordiger van de
gebruiker is.

3. De Gebruiker mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat hij heeft
afgedrukt of gedownload van de Website op geen enkele manier wijzigen, en mag
geen illustraties, foto's, video- of audio sequenties of grafische afbeeldingen
afzonderlijk van begeleidende tekst gebruiken.

4. Bueno heeft al het redelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de website veilig is.
Bueno garandeert of verklaart echter niet dat dit het geval is of dat het internet
(dat van nature onveilig is) veilig is.

Garanties en verklaringen van gebruikers

1. geen contractuele, wettelijke (inclusief maar niet beperkt tot schending van
intellectuele eigendomsrechten, gegevensbescherming, laster, diefstal, fraude,
drugshandel, witwassen van geld en terrorisme statuten) of common law-rechten
van een derde partij schenden;

2. niet bedreigend, frauduleus, beledigend, intimiderend, lasterlijk, privacy- of
publiciteitsrechten schendend, vulgair, obsceen, godslasterlijk, onfatsoenlijk of
anderszins aanstootgevend of ongepast zijn, zoals door Bueno naar eigen
goeddunken bepaald; En

3. ervoor zorgen dat er geen PDP's naar de server worden verzonden.
4. De Gebruiker verklaart en garandeert dat alle informatie die hij aan Bueno

verstrekt in alle opzichten nauwkeurig, volledig en waarheidsgetrouw zal zijn en de
Gebruiker stemt ermee in dat hij Bueno onmiddellijk op de hoogte zal stellen van
eventuele wijzigingen in dergelijke informatie of als dergelijke informatie
verouderd raakt.

Uitsluiting van garanties / beperking van aansprakelijkheid

1. Wanneer de Gebruiker toegang krijgt tot de Dienst via internet, zal Bueno al het
redelijke doen om ervoor te zorgen dat de Dienst te allen tijde toegankelijk is via
internet, maar Bueno garandeert of verklaart niet dat zij dit kan doen aangezien
noch Bueno noch enige andere partij enige controle heeft over het internet, een
wereldwijd gedecentraliseerd netwerk van computersystemen. De Service is niet
voortdurend vrij van fouten of onderbrekingen en kan variabel zijn.

2. De Service wordt geleverd "zoals ze is" zonder enige garantie van welke aard dan
ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties
van bevredigende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel,
titel en niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

3. Noch Bueno, noch een van zijn directeuren, werknemers of andere
vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit of
verband houdt met het gebruik van de Dienst. Dit is een uitgebreide beperking
van aansprakelijkheid die van toepassing is op schade van welke aard dan ook,
inclusief (zonder beperking) compenserende, directe, indirecte of gevolgschade,
verlies van gegevens, inkomen of winst, verlies van of schade aan eigendommen
en claims van derden, en hetzij voortkomend uit nalatigheid, contractbreuk,
wettelijke plicht of anderszins.



4. De Gebruiker erkent dat alle gegevens die elektronisch naar Bueno of de Server
worden verzonden via het internet, een intranet of een ander particulier netwerk,
met inbegrip van maar niet beperkt tot de Website, kunnen worden onderschept
door derden en onrechtmatig kunnen worden geëxploiteerd. De gebruiker
aanvaardt dienovereenkomstig dat Bueno geen verantwoordelijkheid draagt   met
betrekking tot de handelingen van genoemde derden.

5. In het geval dat Bueno enige aansprakelijkheid jegens de gebruiker oploopt, is
deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de
gebruiksvergoeding die voor de Dienst is betaald over een periode van twaalf
maanden.

6. Bueno is niet verantwoordelijk op grond van een contract of onrechtmatige daad
voor de ongeoorloofde toegang tot, of wijziging, diefstal of vernietiging van
e-mails, bestanden, programma's of informatie van de gebruiker door een persoon
per ongeluk of met frauduleuze middelen of apparaten, zelfs als dergelijke
toegang plaatsvindt als gevolg van Bueno's eigen nalatigheid.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u
onze website en diensten gebruikt, of als u feedback of suggesties heeft om dit
beleid te verbeteren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Als u niet
tevreden bent met ons antwoord, kunt u uw klacht voorleggen aan de relevante
toezichthouder in uw rechtsgebied.

U kunt ons bereiken via mail@bueno.nu




