
Algemene Voorwaarden Infobron.nl 

1. Definities 
 
1.1. Infobron.nl: is de handelsnaam en leverancier van de dienst. 
1.2. Auteur: de persoon of organisatie die een overeenkomst met Infobron.nl 

sluit. 
1.3. Dienst: Infobron stelt ruimte op een website beschikbaar die gebruikt kan 

worden na aanmelding op deze website. 
1.4. Aanmeldingsformulier: het formulier dat op de website gebruikt wordt om 

aanmelding op Infobron mogelijk te maken. 
1.5. Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden en het aanmeldingsformulier. 
1.6. Website: www.infobron.nl 
1.7. Aanmelden: akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden via het 

aanmeldingsformulier. 
1.8. Account: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee Infobron.nl 

gebruik wordt. 
 

2. Toepassingen overeenkomst 
 
2.1. De Algemene Voorwaarden gelden voor de overeenkomst die tussen een 
auteur en Infrobron.nl gesloten wordt. 
2.2. De Algemene Voorwaarden gelden voor alles wat gebruikt kan worden via 
de website door een auteur. 
2.3. De Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing en alleen niet wanneer 
het anders vermeld staat. 
2.4. Infobron.nl stelt alle gebruikers van de dienst verantwoordelijk voor het in 
acht nemen van de Algemene Voorwaarden en kan geen verantwoordelijkheid 
nemen wanneer dat niet het geval is. 
 

3. Communicatie 
 
3.1. De communicatie tussen Infobron.nl en een auteur vindt in alle gevallen 
digitaal plaats. 
3.2. De communicatie tussen Infobron.nl en een auteur kan als bewijslast dienen. 
3.3. Infobron.nl geeft zichzelf de gelegenheid om binnen 14 dagen te reageren op 
digitale communicatie. Infobron.nl kan hier echter geen enkele garantie voor 
geven en hier ook niet op worden aangesproken.  
 

4. Totstandkoming overeenkomst 
 
4.1. De totstandkoming van de overeenkomst tussen Infobron.nl en een auteur 
vindt plaats door het aanmeldingsformulier in te vullen en de Algemene 
Voorwaarden te bevestigen. 
4.2. Een auteur kan geweigerd worden en daarvoor hoeft Infobron.nl geen reden 
te geven. In eerste instantie accepteert Infobron.nl iedere auteur en ook na 
aanmelding kan Infobron.nl hierover een beslissing maken. 
 

5. Omschrijving van de dienst 
 
5.1. Als de overeenkomst loopt zal er een gebruikersnaam en wachtwoord door 
Infobron.nl aan de auteur worden verstrekt. De URL waar een pagina op wordt 

http://www.infobron.nl/


aangemaakt wordt ook aan de auteur verstrekt. De auteur krijg een omgeving 
waarin de geschreven artikelen beheerd worden. 
5.2. Infobron.nl kan de website en het onderliggende systeem op elk moment 
aanpassen om het te verbeteren. Infobron.nl zal communiceren wanneer een 
functionaliteit verandert. Infobron.nl stelt zich niet verantwoordelijk voor schade 
die tot stand komt bij aanpassing van de dienst. 
 

6. Gebruikersvoorwaarden van de dienst 
 
6.1. De auteur bepaalt zelf welke informatie er wordt gedeeld via Infobron.nl. 
Infobron.nl weet niet welke informatie dit is en kan dan ook geen 
verantwoordelijkheid nemen wanneer er sprake is van een inbreuk op de rechten 
bij derden. 
6.2. Infobron.nl kan op elk moment beslissen om artikelen te verwijderen of te 
blokkeren wanneer Infobron.nl tot het besef komt dat de informatie van de auteur 
onrechtmatig is verkregen. Infobron.nl kan ook beslissen om een account te 
verwijderen en de toegang tot Infobron.nl volledig te blokkeren. Infobron.nl geeft 
hierover een oordeel en is niet aansprakelijk voor de schade die uit deze acties 
voortvloeit. 
6.3. De auteur is verplicht om de gebruikersnaam en het wachtwoord geheim te 
houden. Infobron.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de schade 
die voortvloeit uit misbruik van een gebruikersnaam en wachtwoord. Infobron.nl 
gaat ervan uit de persoon die zich heeft aangemeld via de website ook de 
persoon is die is ingelogd en gebruik maakt van de dienst. Infobron.nl dient op de 
hoogte te worden gesteld wanneer een auteur merkt dat de inloggegevens van 
de dienst in handen gekomen zijn van iemand anders dan de auteur. 
6.4. Infobron.nl dient per e-mail op de hoogte te worden gesteld wanneer er 
persoonlijke gegevens gewijzigd zijn. 
6.5. Een auteur zal zich houden aan de geldende regels op Infobron.nl en de 
dienst met zorg gebruiken. De auteur houdt zich in het bijzonder aan de volgende 
regels: 
 

 In een artikel mag nooit worden aangespoord tot het klikken op 
advertenties en mag ook niet worden geattendeerd op de aanwezigheid 
hiervan. 

 Er mag niet worden aangespoord tot het bezoeken van een eigen 
website. 

 Bewoordingen als ‘klik hier’, ‘ga snel naar’, ‘klik op de links’ en andere 
aansporingen om Infobron.nl te verlaten zijn niet toegestaan. 

 De volgende inhoud is niet toegestaan om via de dienst te delen: inhoud 
over gokken en casino’s, informatie over illegale drugs, informatie over 
geweld of het uitdrukken van negatieve uitingen op groepen, organisaties 
of personen, inhoud over hacken, pornografische inhoud en het 
stimuleren van illegale activiteiten. 

 Het verkopen van een account is niet toegestaan. 

 Het aansporen van derden voor het klikken op advertenties, het bekijken 
van websites, het uitvoeren van enquêtes en het lezen van e-mails om 
geld mee te verdienen is niet toegestaan. 

 Het is belangrijk dat er bij een artikel voor gezorgd wordt dat het boeiend 
is. Van een auteur wordt verwacht dat deze weet waarvoor het artikel 
bedoeld is en bij voorkeur maakt een auteur gebruik van de derde 
persoon enkelvoud. Het gebruik van bronnen onderaan een artikel wordt 



aangemoedigd. Controleer op spelling en grammatica voor er een artikel 
geplaatst wordt. Wees niet suggestief en houd het bij de feiten. Leg 
vaktermen uit wanneer dit nodig is en geef duidelijk aan wanneer iets een 
mening of een feit is. Wees consequent en duidelijk. 

 Zorg voor een duidelijke opbouw in het artikel. Gebruik kopjes, 
paragrafen, alinea’s en bulletpoints wanneer dit nodig is. Zorg dat er een 
duidelijke inleiding, een middenstuk en een slot in het artikel zit. Geef zo 
goed mogelijk antwoord op de vraag die gesteld wordt wanneer dit het 
geval is en probeer een onderwerp zo goed mogelijk uit te diepen om een 
lezer uitgebreid te informeren. Geef af en toe een samenvatting om de 
lezer bij de les te houden en schrijf onderhoudend om blijvend te boeien. 

 Kies een titel en kopjes die direct de aandacht grijpen. Het liefst zo kort en 
duidelijk mogelijk. 

 Recensies zijn niet toegestaan op Infobron.nl. Met recensies wordt de 
beoordeling van restaurants, producten, boeken, films, muziek en andere 
zaken bedoeld. 

 De juiste opmaak is van belang wanneer er een artikel geplaatst wordt. 
Plaats één witregel tussen twee alinea’s en geen witregel onder een kop. 
Schrijf een artikel direct via de website om er zeker van te zijn dat de 
opmaak klopt. 

 Infobron.nl staat artikelen toe van veel verschillende onderwerpen. Denk 
aan medische, financiële, juridische, toeristische en instructieve artikelen.  

 Het is niet toegestaan om informatie van andere websites of bronnen 
gedeeltelijk of volledig te kopiëren en op Infobron.nl te plaatsen. 
Infobron.nl kan de verantwoordelijkheid niet nemen die voortkomt uit 
dergelijke acties. Schrijf een uniek artikel en gebruik verschillende 
bronnen. Voeg qua informatie iets toe dat nog nergens te lezen is om een 
artikel van betekenis en toevoeging te laten zijn. 

 Een artikel dient te bestaan uit tenminste 1000 woorden. 

 Het is verboden om links in het artikel te plaatsen. 

 Het artikel mag niet commercieel overkomen. 

 Per artikel dienen er minimaal 2 bronnen te worden vermeld welke 
gecontroleerd worden op correcte inhoud. 

 
6.6. Infobron.nl kan ervoor kiezen om de verplichtingen naar een auteur op te 
schorten wanneer lid 4 en 5 van artikel 6 niet worden toegepast. Infobron.nl zal 
op dit moment geen schadevergoeding beschikbaar stellen. 
 

7. Onderhoud 
 
7.1. Infobron.nl kan op elk moment beslissen om de website buiten gebruik te 
stellen wanneer er onderhoud noodzakelijk is. De auteur is niet instaat om hier op 
welke manier dan ook een schadevergoeding voor te vragen. De gebruikers van 
Infobron.nl worden op tijd op de hoogte gesteld wanneer er sprake zal zijn van 
onderhoud en dit gebeurt zoveel mogelijk buiten de piekuren.  
 

8. Support 
 
Infobron.nl ondersteunt haar gebruikers bij het gebruik van de dienst. Support 
vindt plaats via de e-mail of via de FAQ op de website. Infobron.nl zal zich zoveel 
als mogelijk inspannen om op alle reacties en opmerkingen te reageren. 
Infobron.nl kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze support. 



 
9. Vergoeding 

 
9.1. Infobron.nl maakt het mogelijk om inkomsten te behalen uit de advertenties 
op een pagina, maar kan hier geen garanties voor verlenen. 
9.2. Infobron.nl is niet verplicht om een vergoeding te betalen aan een auteur. 
9.3. Een auteur van Infobron.nl krijgt 50% van de advertentieweergaven als 
vergoeding.  
 

10. Rechten van het intellectuele eigendom 
 
10.1. Al het intellectuele eigendom van de ter beschikking gestelde informatie is 
in handen van Infobron.nl wanneer deze via de dienst is toegevoegd. Het is voor 
de auteur niet toegestaan om materiaal te kopiëren en op andere locaties ter 
beschikking te stellen. Een auteur krijgt een gebruikersrecht dat niet over te 
dragen is en exclusief op de website geldt.   
10.2. De auteur is niet bevoegd om programmatuur van de dienst te omzeilen of 
aan te passen. 
10.3. De auteur is auteursrechthebbende van een geplaatst artikel. 
 

11. Aansprakelijkheid 
 
11.1. Infobron.nl is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van 
schade van de auteur of derden. Denk aan het mislopen van omzet, 
gegevensverlies of letselschade. 
11.2. Wanneer er opzet in het spel is om schade te veroorzaken zal Infobron.nl 
wel actie ondernemen en is het eerdergenoemde lid niet van toepassing. 
 

12. Overmacht 
 
12.1. Als er sprake is van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst 
gestopt en wordt er geen vergoeding betaald. Het kan bij overmacht gaan om 
oorlog, staking, overstroming, uitvoerbelemmeringen of een andere situatie 
waarbij Infobron.nl niet meer instaat is om aan de verplichtingen van de 
overeenkomst te voldoen. 
 

13. Duur en beëindiging 
 
13.1. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en wordt alleen ontbonden 
wanneer dit conform de Algemene Voorwaarden het geval is. 
13.2. De overeenkomst kan door zowel de auteur als Infobron.nl worden 
opgezegd. 
13.3. Aansprakelijkheid en intellectuele eigendomsrechten zullen doorlopen na 
het einde van de overeenkomst. 
 

14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden 
 
14.1. Infobron.nl kan op elk moment wijzigingen aanbrengen of toevoegingen 
doen in de Algemene Voorwaarden.  
14.2. Wijzigingen in de overeenkomst worden bekend gemaakt en binnen een 
periode van 30 dagen in werking gesteld. Per e-mail of op een andere manier 



wordt er geïnformeerd over een wijziging in de overeenkomst. Over kleine 
wijzigingen in de overeenkomst wordt niet gecommuniceerd.  
 

15. Auteursrecht 
 
15.1. De auteur van een artikel is zelf verantwoordelijk voor het uploaden van 
afbeeldingen.  
15.2. Afbeeldingen mogen alleen worden toegevoegd wanneer er geen 
auteursrecht op rust. 
15.3. De schade die voortkomt uit het onrechtmatig kopiëren van tekst of 
afbeeldingen van een onrechtmatige bron wordt verhaald op de auteur door 
Infobron.nl. 
15.4. De content die door een auteur of Infobron.nl wordt toegevoegd blijft 
eigendom van Infobron.nl. 
15.5. Wanneer een auteur zijn account verwijderd bij Infobron.nl blijft het 
auteursrecht van de geplaatste content behouden aan Infobron.nl. 
 

16. Slotbepalingen 
 
16.1. Het Nederlands recht geldt voor de overeenkomst. 
16.2. Alle geschillen die ontstaan worden aan de Nederlandse rechter voorgelegd 
wanneer de regels niet afdoende zijn. 
16.3. Als een deel van de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn tast dit de 
rest van de Algemene Voorwaarden niet aan. 

17. Contact 

Neem contact op met Infobron.nl via de contactpagina wanneer er vragen of 
opmerkingen zijn naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden. 

 


