Gebruikersvoorwaarden voor het Platform van SportAny

alsmede alle aan haar gelieerde onderneming en haar
rechtsopvolgers.
“SportCoin”: een SportCoin staat gelijk aan zekere een waarde van
de in het land waar SportAny actief is, geldende valuta en vormt het
betaalmiddel van Sporters voor betaling van een Activiteit, een en
ander zoals nader uiteengezet op het Platform.
“Sporter”: een gebruiker van het Platform die overgaat tot het
plaatsen van een Boeking van een Activiteit via het Platform.
“Sportovereenkomst”: de overeenkomst die tot stand komt tussen
de Sportaanbieder en een Sporter via het Platform in het kader van
een geplaatste Boeking.

Artikel 1: Toepasselijkheid Gebruikersvoorwaarden
1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik
van het Platform door Sporters en op alle aanbiedingen voor
Activiteiten en de Boekingen daarvan door Sporters via het Platform.
2. De Sporter die een Boeking plaatst voor een Activiteit via het
Platform
aanvaardt
de
toepasselijkheid
van
deze
Gebruikersvoorwaarden. De tekst van deze Gebruikersvoorwaarden
is te allen tijde te raadplegen op het Platform en wordt tevens,
voorafgaand aan een Boeking aan de Sporter beschikbaar gesteld.
De Sporter kan de Gebruikersvoorwaarden downloaden en opslaan.
3.
SportAny
behoudt
zich
het
recht
voor
deze
Gebruikersvoorwaarden eenzijdig aan te vullen, te wijzigen of te
vervangen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zullen van
toepassing zijn zodra deze op het Platform zijn gepubliceerd. De
Sporter dient de Gebruikersvoorwaarden bij iedere Boeking
opnieuw te accepteren hiermee aanvaardt de Sporter de
toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden.
4. In de gevallen waarin deze Gebruikersvoorwaarden niet voorzien,
zullen Partijen een regeling naar redelijkheid treffen.

Artikel 3: De rol van SportAny
1. SportAny vervult enkel en uitsluitend een faciliterende rol als
aanbieder van het Platform. Zij faciliteert het doen van Boekingen en
de betalingen van de Activiteiten, waarbij SportAny gebruik maakt
van een PSP. De PSP neemt de betaling in ontvangst namens de
Sportaanbieder. Betaling is derhalve niet gericht aan SportAny.
2. De Sporter erkent uitdrukkelijk dat de Sportovereenkomst tot
stand komt tussen Sporter en Sportaanbieder en dat SportAny geen
partij bij de Sportovereenkomst is en/of wordt.
3. De Sporter erkent dat uitsluitend Sportaanbieder als partij bij de
Sportovereenkomst verantwoordelijk is voor een goede uitvoering
van de Sportovereenkomst.
4. De Sporter erkent dat hij dat SportAny uitdrukkelijk niet
aansprakelijk is voor de Activiteiten, diensten, handelingen en/of
tekortkomingen (wanprestaties) van Sportaanbieder onder de
Overeenkomst.
5. Op het Platform worden Activiteiten van verschillende
Sportaanbieders getoond. SportAny is nimmer verantwoordelijk of
aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of de inhoud van de door
Sportaanbieder aangeboden Activiteit
6. SportAny staat er niet voor in dat het Platform te allen tijde
beschikbaar is en/of ongestoord werkt. SportAny is dan ook nimmer
aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van het Platform als
gevolg van (internet) storingen, onderhoud en/of het anderszins niet
naar behoren functioneren hiervan.
7. SportAny kan geen controle uitoefenen over en biedt geen
garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid en/of
geschiktheid van de informatie over Activiteiten en/of de veiligheid
of kwaliteit van de Activiteiten, zoals aangeboden door
Sportaanbieders via het Platform en SportAny aanvaardt hiervoor
dan ook geen aansprakelijkheid. Uiteraard doet SportAny wel haar
uiterste best om de gegevens met betrekking tot de Activiteiten
juist, volledig en up-to-date te houden.

Artikel 2: Definities
In deze Gebruikersvoorwaarden en alle daarmee samenhangende
documenten hebben de begrippen aangeduid met een hoofdletter
de hiernavolgende betekenis. Begrippen in enkelvoud omvatten
eveneens het meervoud en omgekeerd, voor zover de tekst zulks
vereist:
“Account”: het door de Sporter op het Platform aangemaakte
persoonlijke account.
“Activiteiten”: alle lessen, workshops, individuele- groeps- of
teamtrainingen alsmede iedere andere activiteiten die worden
aangeboden op het Platform.
“Boeking”: de boeking die Sporter doet voor de aankoop van één (1)
of meer Activiteiten via het Platform, waarbij SportAny de boeking
doorzendt aan de Sportaanbieder en een faciliterende rol speelt bij
de betaling van de Boeking aan Sportaanbieder.
“Code”: de unieke en strikt persoonlijke code die Sporter ontvangt
via het Platform ter bewijs van betaling van een Boeking.
“Gebruikersvoorwaarden”: deze Gebruikersvoorwaarden voor het
gebruik van het Platform door Sporter, alle aanbiedingen op het
Platform en op alle Boekingen via het Platform.
“Partij” en “Partijen”: SportAny of Sporter afzonderlijk en SportAny
en Sporter gezamenlijk.
“Platform”: het platform van SportAny waarvan onderdeel
uitmaken: responsive website www.sportany.nl en de App van
SportAny waarop Sportaanbieders aan Sporters Activiteiten kunnen
aanbieden en Sporters deze direct kunnen afnemen door betaling
(met SportCoin) via het Platform.
“Prijs”: de prijs van de Activiteit, inclusief btw.
“PSP”: de door SportAny aangewezen payment service provider die
de technische oplossingen en de ondersteunende processen levert,
die noodzakelijk zijn voor de collecte van een door de Sporter aan de
Sportaanbieder te betalen prijs van de Activiteit onder de
Sportovereenkomst, inclusief de stichting derdengelden die is
aangewezen door de payment service provider om de betalingen
van de Sporter voor de Sportaanbieder in ontvangst te nemen.
“Sportaanbieder”: ieder natuurlijk of rechtspersoon die een
Activiteit aanbiedt via het Platform.
“SportAny”: SportAny Nederland BV, statutair gevestigd en
kantoorhoudende te Almere (1315 JK) aan de Makelaarstraat 14,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72053704,

Artikel 4: Aanbiedingen
1. SportAny zal zich inspannen om de meest recente aanbiedingen
op te nemen op het Platform, maar kan niet garanderen dat de
tarieven en/of aanbiedingen actueel, accuraat en/of zonder fouten
zijn. De informatie die SportAny verstrekt via het Platform is
gebaseerd op de informatie die de Sportaanbieders aan haar hebben
verschaft.
2. Alle via het Platform aangeboden aanbiedingen, offertes of
prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend.
Artikel 5: Account
1. Voordat een Sporter een Boeking kan maken, dient hij in het bezit
te zijn van een Account. Het is enkel toegestaan om één Account te
bezitten. Om een Account te kunnen aanmaken dient de Sporter
tenminste aan de volgende vereisten te voldoen: i) de Sporter is
tenminste 18 jaar oud of heeft, indien minderjarig, toestemming van
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wettelijk vertegenwoordiger voor het sluiten van de
Sportovereenkomst en het uitvoeren van de daarbij behorende
handelingen; en ii) de Sporter is per e-mail bereikbaar.
2. Het Account is persoonlijk en Sporter mag derden hiervan geen
gebruik laten maken. Sporter draagt te allen tijde de
verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, almede
voor de juistheid van het doen van een Boeking.
3. Het uploaden van een profielfoto in het Account is verplicht. Deze
profielfoto wordt samen met de Code gebruikt ter authenticatie van
Sporters door de Sportaanbieders voorafgaand aan de deelname
van een Activiteit. De profielfoto moet authentiek, persoonlijk en
herkenbaar zijn. Indien een profielfoto niet voldoet aan de gesteld
richtlijnen en de Sporter zijn profielfoto niet aanpast aan de gestelde
richtlijnen, na hierop te zijn gewezen, behouden SportAny en de
Sportaanbieder zich het recht voor de Sporter te weigeren aan
Activiteiten deel te nemen.

5. Het is de Sporter niet toegestaan om een Boeking op een andere
manier met Sportaanbieder af te wikkelen dan zoals is vastgelegd in
deze Gebruikersvoorwaarden.
6. De Sporter is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en/of
volledigheid van door hem opgegeven (persoonlijke) gegevens in het
kader een Boeking. Sportaanbieder levert de Activiteit op basis van
deze gegevens. SportAny is nimmer aansprakelijk voor onjuiste
leveringen door Sportaanbieder als gevolg van het verstrekken van
onjuiste of onvolledige gegevens door de Sporter.
7. Alle via het Platform getoonde Prijzen zijn wergegeven in
SportCoins.
8. Sporter kan met zijn Account enkel Boekingen plaatsen voor
Activiteiten van Sportaanbieders in Nederland.
Artikel 8: Huisregels
1. Sporters verklaren zich gelijktijdig met het plaatsen van een
Boeking tevens akkoord met de huisregels van de bezochte
Sportaanbieder en/of de in dit artikel 8 beschreven huisregels.
2. De huisregels liggen doorgaans ter inzage op de locatie van de
Activiteit of zijn terug te vinden op de website van de betreffende
Sportaanbieder.
3. De Sporter zal zich in ieder geval houden aan onderstaande
(huis)regels van SportAny, ook indien deze niet expliciet worden
benoemd in de huisregels van de bezochte Sportaanbieder:
(i)
de Sporter dient zich voorafgaand aan deelname van de
Geboekte Activiteit op de hoogte te stellen van de huisregels
van de Sportaanbieder, in het bijzonder de kleding- en
gedragsvoorschriften en eventuele leeftijdseisen;
(ii) de Sporter dient de instructies van de Sportaanbieder op te
volgen;
(iii) de Sporter dient een eventuele medische indicatie in alle
gevallen voorafgaand aan de Activiteit kenbaar te maken aan
de Sportaanbieder;
(iv) indien de Sporter niet bekend is met (bepaalde) apparatuur,
hulpmiddelen, oefeningen of activiteiten dan dient de Sporter
dit voorafgaand aan de Activiteit kenbaar te maken zodat de
Sportaanbieder uitleg kan geven; en
(v) de Sporter zal geen gebruik maken van de Activiteiten van de
Sportaanbieder indien de Sporter onder de invloed is van
drank, drugs of medicijnen.
4. De Sportaanbieder heeft het recht om iedere Sporter, die zich niet
houdt aan de geldende (huis)regels en onderhavige
Gebruikersvoorwaarden, te verzoeken de betreffende locatie of
Activiteit te verlaten en indien gewenst ook van toekomstige
bezoeken uit te sluiten. De Sporter heeft in dat geval geen enkel
recht op restitutie van betalingen die reeds gedaan zijn. De
Sportaanbieder is gehouden SportAny hierover te informeren,
waarbij SportAny het recht heeft om de Sporter bij meerdere
overtredingen uit te sluiten van verder gebruik van het Platform
door blokkering van het Account van de Sporter. De Sporter heeft in
geval van uitsluiting van bezoek of blokkering van zijn Account geen
recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van betalingen die reeds
gedaan zijn.

Artikel 6: Diefstal, verlies, misbruik of fraude
1. Het is de verantwoordelijkheid van de Sporter om zorgvuldig om
te gaan met het wachtwoord en de inloggegevens van zijn Account.
Indien de Sporter vermoedt dat zijn Account gebruikt wordt zonder
zijn instemming, dient de Sporter SportAny onmiddellijk in te lichten
via per e-mail: diefstal@Sportany.nl of via telefoon: ***. SportAny
zal het Account in dat geval zo spoedig mogelijk blokkeren.
2. Indien SportAny vermoedt dat er met een Account of Code wordt
gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernomen, dan zal het
betreffende Account worden geblokkeerd. Het in gebruik afstaan
aan iemand anders (uitlenen/delen) of anderszins gezamenlijk
gebruik maken van een Code, zal altijd als fraude worden
aangemerkt. SportAny kan de kosten die ontstaan door frauduleus
of oneigenlijk gebruik verhalen op de Sporter. SportAny aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor schade die de Sporter lijdt, welke
schade het gevolg is van verlies, diefstal, verduistering of oneigenlijk
gebruik van een Account.
Artikel 7: Boeking, reservering en toegang tot Activiteiten
1. Een gebruiker van het Platform kan deelnemen aan een Activiteit
door het plaatsen van een Boeking. De Gebruiker handelt alsdan als
een Sporter in de zin van deze Gebruikersvoorwaarden. Na een real
time bevestiging van de Boeking die wordt getoond via het Platform,
komt de Sportovereenkomst tot stand. De Sporter ontvangt
vervolgens een Code via het Platform die hij aan Sportaanbieder
dient te tonen voorafgaand aan de deelname van de Activiteit.
Hierdoor wordt de deelname van de Sporter aan de Activiteit
geregistreerd. Dit proces wordt hierna in dit artikel 7 verder
genoemd: “inchecken”.
2. Voor sommige Activiteiten is het noodzakelijk om van te voren te
reserveren om de mogelijkheid van Boeking veilig te stellen. Of
reservering nodig is en wat de voorwaarden zijn, wordt aangegeven
bij de aanbieding van de Activiteit op het Platform.
3. Inchecken kan vanaf 30 (dertig) minuten voor aanvang van de
Activiteit en tot uiterlijk 5 (vijf) minuten na aanvang. De Sporter dient
in de juiste kleding klaar te staan op de locatie waar de Activiteit
plaatsvindt. Vanaf 5 (vijf) minuten na aanvang van de Activiteit kan
de Sporter niet meer inchecken en wordt er 50% (vijftig procent) van
de kosten van de Activiteit aan de Sporter in rekening gebracht.
4. De Sporter heeft uitsluitend toegang tot de Geboekte Activiteit.
Voor Alle additionele zaken of toegang tot andere activiteiten, kan
door de Sportaanbieder een bijdrage worden gerekend. Indien van
toepassing, wordt dit aangegeven bij de aanbieding van de Activiteit
op het Platform.

Artikel 9: Recht op bedenktijd en annuleringsbeleid Boekingen
1. Indien Sporter een tegoed aan SportCoins heeft gekocht, dan kan
de Sporter binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst daarvan, om
annulering van de aankoop verzoeken. De terugbetaling vindt dan
plaats via dezelfde betalingsmethode gebruikt voor de aankoop van
de SportCoins.
2. Iedere Sportaanbieder stelt zelf de termijn vast waarbinnen
Boekingen voor bepaalde Activiteiten kunnen worden geannuleerd.
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Dit staat steeds vermeld bij de aanbieding van de Activiteit op het
Platform.
3. Indien er op het Platform geen expliciete annuleringsvoorwaarden
zijn opgenomen ten aanzien van een Activiteit, dan geldt het
volgende. Sporter en Sportaanbieder kunnen allebei tot 2 (twee) uur
voor aanvang van de Activiteit de Boeking annuleren. De Sporter is
in dat geval geen betaling verschuldigd. Indien de Sporter in dat
geval reeds een betaling heeft gedaan, ontvangt de Sporter de
SportCoins, naar eigen keuze, retour in de vorm geld of in niet voor
geld inwisselbare SportCoins. Indien de Sporter korter dan 2 (twee)
uur voor aanvang van de Activiteit annuleert, dan ontvangt de
Sporter 50% (vijftig procent) van de totale kosten van de Activiteit in
SportCoins retour. Wanneer een Sporter een Boeking niet tijdig
annuleert of niet op komt dagen, dan wordt hiervoor 80% (tachtig
procent) van de totale kosten van de Activiteit aan de Sporter in
rekening gebracht. SportCoins.
4. De Sporter is zich bewust dat bepaalde Activiteiten enkel gebruikt
kunnen worden gedurende een specifieke periode of op specifieke
dagen. Het gebruik van de Activiteit strijdig met de tijd en/of datum,
alsmede de strijdigheid met andere voorwaarden brengt geen retour
of inruil met zich mee.

5. SportAny is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van of
anderszins voor de aangeboden diensten door de PSP,
verantwoordelijk voor het beheren van betalingen of voor het niet
gebruik kunnen maken van de betalingsdienst.
6. Indien de verschuldigde betaling per Activiteit onvoldoende is,
dient de Sporter vooraf extra tegoed aan SportCoins te hebben
gekocht om de Boeking tot stand te brengen.
7. De Sporter ontvangt telkens per periode een digitale factuur in zijn
Account.
Artikel 12: Informatie en gebruik van persoonsgegevens
1. SportAny is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk
overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen,
ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze
informatie wordt verstrekt.
2. De Sporter verklaart ermee bekend te zijn en er uitdrukkelijk mee
in te stemmen dat zijn persoonsgegevens en e-mailadres aan de
Sportaanbieder worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om
uitvoering te geven aan de Sportovereenkomst en het gebruik van
Sporter van het Platform in dat kader. De Sportaanbieder is
vervolgens uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens
van de Sporter voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het
afhandelen en uitvoeren van de Sportovereenkomst.
3. SportAny zal steeds zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens
van de Sporter. Voor meer informatie over de verwerking van
persoonsgegevens door SportAny wordt verwezen naar de
privacyverklaring van SportAny die kan worden geraadpleegd via het
Platform.
4. SportAny is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacy
beleid van de Sportaanbieder, dan wel het in strijd met de
privacywetgeving handelen door de Sportaanbieder.
5. De Sporter erkent dat een reviewsysteem onderdeel uitmaakt van
de Boeking van een Activiteit. De Sporter zal hier via het Platform
voor worden uitgenodigd. De Sporter verklaart dat hij, indien hij
deelneemt aan het reviewsysteem, dit zal doen in overeenstemming
met het review beleid van SportAny. Het review beleid van SportAny
wordt weergegeven voorafgaand aan het invullen van een review.

Artikel 10: Klachten, geschillen en vragen
1. In geval van klachten kan de Sporter zich eerst wenden tot de
Sportaanbieder via de mail mogelijkheid op het Platform. Mochten
zij er onderling niet uitkomen, dan zal SportAny optreden als
bemiddelaar. Daarnaast kan de Sporter zich tot SportAny wenden in
geval van een geschil met een Sportaanbieder of met overige
vragen.
2. Klachten met betrekking tot Sportaanbieders, de dienstverlening
of producten van SportAny, het gebruik van het Platform of het
Account, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of via e-mail bij de
klantenservice van SportAny te worden gemeld. Dit kan per Email
naar klantenservice@Sportany.nl. Bij spoedeisende zaken of indien
direct overleg gewenst is kan tijdens kantooruren (9.00u t/m 18.00u)
ook telefonisch contact worden opgenomen via telefoonnummer
***.
3. Sporters worden verzocht een klacht duidelijk te omschrijven en
eventuele bewijzen mee te sturen.

Artikel 13: Promoties en vriendenkorting
1. SportAny biedt regelmatig promoties aan voor Sporters. Restitutie
of vergoeding vanwege niet gebruikte of gemiste promoties is niet
mogelijk.
2. Sporters ontvangen een unieke persoonlijke vriendenlink die
gedeeld kan worden met vrienden, kennissen en familie via o.a.
Whatsapp, LinkedIn, Instagram, , Facebook, Twitter, of e-mail. Voor
iedereen die zich via deze vriendenlink aanmeldt en daarbij een
Activiteit heeft geboekt, ontvangt de uitnodiger eenmalig een
vergoeding per aangebrachte Sporter in de vorm van een tegoed in
SportCoins. De hoogte van dit tegoed wordt aangegeven op het
Platform en wordt automatisch verwerkt. Het voorgaande is alleen
van toepassing indien de aangebrachte Sporter nog niet eerder bij
SportAny geregistreerd stond als Sporter. De administratie van
SportAny is steeds leidend. Een aangebrachte Sporter kan slechts
één (1) vriendenlink gebruiken, indien meerdere vriendenlinks zijn
ontvangen, dan wordt de korting alleen toegekend aan de Sporter
verbonden aan de voor de aanmelding gebruikte vriendenlink. Deze
korting kan niet gecombineerd worden met andere kortingen en
promoties.
3. Sporters kunnen ook aanbieders uitnodigen zich aan te melden als
Sportaanbieder. Voor iedere Sporter die een aanbieder aanmeldt
die: (i) zich daadwerkelijk aanmeldt als Sportaanbieder; en (ii) een
door deze Sportaanbieder aangemelde Activiteit tenminste 1 (één)

Artikel 11: Betaling via het Platform
1. SportAny biedt de mogelijkheid om Boekingen te plaatsen via een
betalingsbutton op het Platform. SportAny is echter op geen enkel
moment bij het aanbieden van deze functionaliteit een
elektronische geldinstelling in de zin van de ‘Wet op het financieel
toezicht’.
2. Betaling van een Boeking geschiedt via de beschikbare
betaalmogelijkheid van de PSP (IDEAL) op het Platform of door
middel van het inzetten van (een gedeelte) van het tegoed aan
SportCoins dat op dat moment reeds gekoppeld is aan het Account
van de Sporter. Wanneer de Activiteit direct is aangekocht via IDEAL
(en er dus er dus geen reeds bestaand tegoed aan SportCoins is
ingezet) converteren de bedragen zich in SportCoins die vervolgens
worden gekoppeld aan het Account van de Sporter.
3. De PSP staat uitdrukkelijk buiten de rechtsverhouding tussen de
Sporter en de Sportaanbieder en er ontstaan geen verplichtingen
voor de PSP als gevolg van de rechtsverhouding tussen de Sporter en
de Sportaanbieder. De PSP is degene die feitelijk de betalingen
ontvangt ten behoeve van de Sportaanbieder en zal zorgdragen voor
de uiteindelijke doorbetaling aan de Sportaanbieder.
4. De Sporter is verplicht om onjuistheden in de door hem verstrekte
of vermelde betaalgegevens direct aan SportAny te melden.
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maal door een Sporter wordt geboekt, ontvangt de Sporter eenmalig
een vergoeding per aangebrachte Sportaanbieder in de vorm van
een tegoed SportCoins. De hoogte van de vergoeding staat vermeld
op het Platform.

1. Op deze Gebruikersvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter van de plaats waarin Sporter woonachtig is.

Artikel 14: Intellectueel eigendom
1. Sporter erkent dat alle (intellectuele eigendoms)rechten
betreffende het Platform, de vormgeving, de content en alle
SportAny merken en logo's/handelsnamen eigendom zijn en blijven
van SportAny dan wel de rechthebbende op die rechten en op geen
enkele wijze door de Sporter zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van SportAny mogen worden gebruikt. De Sporter zal
altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van
exclusieve aard van SportAny en derden volledig respecteren.
2. Niets van hetgeen in dit artikel 14 is vervat, zal worden uitgelegd
als overdracht, of het verlenen van een licentie of ander (gebruiks)recht, uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel
eigendomsrecht van SportAny, Sportaanbieder en/of hun
licentiegever(s) aan Sporter.

Artikel 18: Diversen en slotbepalingen
1. SportAny is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet
toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het Account
te blokkeren of de mogelijkheid om via het Platform te Boeken, te
ontzeggen of te beperken, dit ter vrije en uitsluitende beoordeling
van SportAny.
2. SportAny is te allen tijde gerechtigd om de inrichting van het
Platform, zonder voorafgaande mededeling, te wijzigingen.
3. Indien een bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden nietig blijkt
te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele
Gebruikersvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter
vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel
als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke
bepaling gestalte worden gegeven.
4. Indien SportAny niet steeds strikte naleving van deze
Gebruikersvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, dan wel dat SportAny
het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van deze
Gebruikersvoorwaarden te verlangen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert
SportAny geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van het
Platform.
2. SportAny aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, zowel
direct als indirect, die de Sporter lijdt voor, tijdens of na dan wel als
gevolg van een bezoek aan een locatie en/of deelname aan een
Activiteit van een Sportaanbieder, daaronder mede begrepen
letselschade of schade als gevolg van inkomstenderving. Gebruik van
de door aangesloten Sportaanbieders aangeboden Activiteiten is
uitdrukkelijk voor eigen risico van de Sporter. Indien er sprake is van
het voorgaande, zal SportAny zich inspannen om een bemiddelende
rol op zich te nemen ten aanzien van de afwikkeling van de schade.
3. De Sporter vrijwaart SportAny volledig voor alle schade en/of
kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de nietnakoming van één (1) of meerdere verplichtingen uit deze
Gebruikersvoorwaarden.
4. De Sporter is te allen tijde volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor het gebruik dat van het Account wordt gemaakt
en voor degenen die toegang verkrijgen tot het Account. Het
Account is strikt gebonden aan de Sporter. Het is Sporter niet
toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn Account. Sporter
vrijwaart SportAny volledig in verband met aanspraken van derden
inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het
gebruik van zijn Account
Artikel 16: Sancties
1. Onverminderd andere maatregelen, mag SportAny het Account
van Sporter op ieder moment waarschuwen, schorsen of staken,
tijdelijk of permanent, en passende juridische actie ondernemen
indien:
a) de Sporter niet voldoet aan enige bepaling van deze
Gebruikersvoorwaarden;
b) de Sporter zich bezighoudt met kwaadwillige of misleidende
handelingen;
c) de identiteit van de Sporter kan niet worden geverifieerd of enige
andere informatie geleverd door hem is incorrect;
d) de uitingen of de houding van de Sporter schade toebrengt aan
derde partijen of SportAny, of de potentie heeft dit te doen.
2. In geval van annulering van het Account van de Sporter, worden
alle aankopen van actieve Activiteiten automatisch geannuleerd.
Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
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