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Gebruiksvoorwaarden
Zonder twijfel zult u zich ook verheugen over aanbevelingen of ervaringsberichten betreffende
producten, die u zelf interesseren. Dat vergaat anderen net zo!
Met uw commentaar geeft u anderen die geïnteresseerd zijn in het product, een ondersteuning bij
de keuze van de voor u passende producten.
Bovendien helpt u ons (Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Am Labor 1, 30900 Wedemark,
Duitsland) bij de productontwikkeling, die wij op grond van uw ervaringen en aanbevelingen kunnen
verbeteren.
Dank u wel voor uw ondersteuning.
Neem de onderstaande regelingen alstublieft in acht, waarmee u zich akkoord verklaart bij de
verzending van uw aanbevelingen resp. van uw ervaringsberichten (hierna gezamenlijk
„commentaar“ genoemd):
1. Voor het afgeven van commentaar aan ons, moet u volgens de wetten van het land
meerderjarig en handelingsbekwaam zijn. U garandeert dat u de formulering van het
commentaar zelf heeft bedacht en dat niemand anders een recht heeft dat verbonden is aan
het door u aan ons doorgegeven commentaar. U garandeert in het bijzonder dat door het
doorgeven van het commentaar ten behoeve van het in deze voorwaarden geregelde doel,
geen auteursrechten worden geschonden.
2. Met het verzenden van het commentaar aan ons, verleent u ons een kosteloze, duurzame,
onherroepelijke en wereldwijde licentie voor het gebruik van uw commentaar. Het aan ons
daarmee verleende recht voor het gebruik is daarbij onbeperkt en omvat in het bijzonder het
recht tot vermenigvuldiging en bekendmaking op onze websites en in gedrukte media en kan
door ons aan derden, met name aan de met ons overeenkomstig § 15 van de (Duitse) Wet op
Naamloze Vennootschappen verbonden ondernemingen, in sub-licentie worden gegeven.
3. Bovendien verleent u ons in zoverre het recht om uw commentaar te bewerken, voor zover
door de bewerking niet de objectief herkenbare betekenis wordt veranderd. Een bewerking
in deze zin is meestal de verkorting van het commentaar.
4. Wij hebben het recht het commentaar te verwijderen, voor zover met het commentaar
geldend recht wordt geschonden, als wij door derden tot het verwijderen worden
gesommeerd en als naar eigen oordeel het verwijderen zinvol of noodzakelijk is. Een
verwijdering door ons kan ook bij een schending van uw kant van deze gebruiksvoorwaarden
gebeuren.
5. Commentaar met inhoud dat schadelijk is voor minderjarigen, discriminerend, pornografisch
of racistisch is evenmin toegestaan, net zo min als beledigend commentaar.
6. Uw commentaar gebruiken wij voor de beschrijving in combinatie met onze producten en de
reclame er voor. Deze beschrijvingen kunnen op onze websites, op de websites van derden
of in gedrukte publicaties worden weergegeven. Let er om die reden alstublieft op dat uw
commentaar geen informatie bevat, die u niet openbaar zou willen maken, respectievelijk
waarvan u niet zou willen dat dit op websites, in gedrukte media dan wel anderszins voor
derden of voor de openbaarheid toegankelijk wordt gemaakt.
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7. Bij geschillen voortvloeiend uit, dan wel in combinatie met deze gebruiksvoorwaarden, geldt
het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, voor zover het niet in tegenspraak is met
dwingend recht van de staat, waar uw permanente verblijfplaats is.
8. Bevoegde rechtbank voor geschillen voortvloeiend uit, of in combinatie met deze
gebruiksvoorwaarden is de rechtbank die voor onze vestigingsplaats verantwoordelijk is.
9. Mocht één van de bovenstaande voorwaarden onwerkzaam of onuitvoerbaar zijn of worden,
dan blijven de andere regelingen hierdoor onaangetast en van kracht.

Verklaring betreffende gegevensbescherming
Voor ons is het veilig omgaan met uw, aan ons (Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Am Labor 1,
30900 Wedemark) toevertrouwde gegevens belangrijk.
In verband met het aan ons doorgeven van commentaar d.m.v. ons online formulier, verklaart u
bekend te zijn met deze verklaring betreffende gegevensbescherming en geeft u uw toestemming
voor het overeenkomstige verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens, voor zover u ons deze bij het doorgeven van
commentaar opgeeft:
Roepnaam, woonplaats (stad en land).
De gegevens worden bij ons met het oog op de indeling van het afzonderlijke commentaar bij de
individuele persoon die het commentaar afgeeft, elektronisch opgeslagen.
Bovendien kunnen de opgaven bij het bekendgemaakte commentaar worden getoond, zodat ook
derden de mogelijkheid hebben, de indeling van uw commentaar bij uw persoon uit te voeren.
De gegevens kunnen verder aan de met ons, overeenkomstig § 15 van de (Duitse) Wet op Naamloze
Vennootschappen verbonden ondernemingen, worden doorgegeven, met het oog op het uitvoeren
van statistische beoordelingen en met het oog op reclame voor onze producten en diensten.
Een verwerking die verder reikt dan dat, vindt niet plaats.
U heft het recht, informatie te ontvangen over de door ons verwerkte gegevens. Daarnaast heeft u
het recht om verbetering, blokkering of verwijdering te eisen, overeenkomstig richtlijnen op het vlak
van gegevensbescherming. U kunt aanspraak maken op deze rechten door een informele mededeling
aan ons.
Mocht u het met de hiervoor beschreven verwerking van uw persoonsgegevens niet eens zijn, geef
dan alstublieft geen commentaar af.

