
MijnToernooi.info
ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met 
hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. 

1. Mijntoernooi.info: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van 
Verheijen Consultancy, gevestigd aan Cauwelaerseweg 12-B, 4858RH te Ulvenhout 
AC, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 20087763. 

2. Gebruiker: eenieder die een Overeenkomst met Mijntoernooi.info heeft gesloten 
of beoogt te sluiten, alsook iedere bezoeker van de Website. 

3. Partijen: Mijntoernooi.info en de Gebruiker gezamenlijk. 
4. Overeenkomst: iedere door de Gebruiker, in hoedanigheid van 

toernooiorganisator, met Mijntoernooi.info gesloten overeenkomst, waaronder 
begrepen kan zijn: 

- de registratie van de Gebruiker op de Website; 
- een overeenkomst waarvoor de Gebruiker een betaling aan Mijntoernooi.info 

is verschuldigd, betreffende bijvoorbeeld een jaarabonnement of de aanschaf 
van credits; 

- een overeenkomst betreffende aanvullende Dienstverlening.  
5. Website: iedere door Mijntoernooi.info geëxploiteerde website waarop deze 

algemene voorwaarden zijn geopenbaard, ook indien de betreffende website 

toegankelijk wordt gemaakt via een website van de Gebruiker of een derde. 

6. Webruimte/Account: het, in het kader van de Overeenkomst, voor de Gebruiker 
middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord exclusief toegankelijke gedeelte van 
de Website waarmee de Gebruiker toernooien kan opzetten en beheren en de 
betreffende toernooi-informatie kan delen met andere Gebruikers. 

7. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst eventueel door 
Mijntoernooi.info te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, en in de 
meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn: 

- het beantwoorden van vragen ten aanzien van het gebruik van de Website 
door de Gebruiker; 

- het geven van uitleg ten aanzien van het gebruik van de Website; 
- hulp bij het opzetten en/of beheren van toernooien. 

8. Content: alle gegevens, waaronder mede begrepen wedstrijd-, team-, arbiter- en 
andere toernooi-informatie, die door de Gebruiker middels zijn Account worden 
geüpload, en voor zover die gegevens daarvoor zijn bestemd, met andere 
Gebruikers worden gedeeld.  

9. Schriftelijk: communicatie op schrift, per e-mail of enige andere wijze van 
communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het 
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan en elk gebruik 
van de Website, elk aanbod van Mijntoernooi.info tot het aangaan van een 
Overeenkomst en iedere tot stand gekomen Overeenkomst als zodanig. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de eventuele 
algemene voorwaarden van de Gebruiker. 

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en 
Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze 
algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn 
overeengekomen, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn 
overeengekomen. 

4. Indien Mijntoernooi.info niet steeds strikte naleving van deze algemene 
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van 
toepassing zijn of dat Mijntoernooi.info het recht verliest om in toekomstige 
gevallen strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen. 

5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene 
voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige 
bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling 
overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het 
aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

1. Elk aanbod van Mijntoernooi.info tot het aangaan van een Overeenkomst is 
vrijblijvend. Mijntoernooi.info is nimmer verplicht een Overeenkomst met de 
Gebruiker aan te gaan. 

2. De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Mijntoernooi.info 
dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 

3. Indien de Gebruiker als toernooiorganisator van de Website gebruik wenst te 
maken, dient hij zich op de daartoe op de Website aangewezen wijze te 
registreren. De betreffende Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de 
registratie van de Gebruiker door Mijntoernooi.info per e-mail is bevestigd. 

4. Indien aan de Overeenkomst een betalingsverplichting voor de Gebruiker is 
verbonden, komt de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand 
op het moment dat de Gebruiker het betreffende aanbod van Mijntoernooi.info 
heeft aanvaard en de Gebruiker heeft voldaan aan alle voorwaarden die 
uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld, waaronder in elk geval begrepen het 
voldoen van de aan de Overeenkomst verbonden betalingsverplichting van de 
Gebruiker. 

5. Indien de Gebruiker de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of 
rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe 
bevoegd te zijn. De Gebruiker is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van de uit die Overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen. 

 

ARTIKEL 4. | OVER MIJNTOERNOOI.INFO, GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN –
BEPERKINGEN 

1. Gebruik van de Website is uitsluitend toegestaan voor de kennelijke doeleinden 
waarvoor de Website door Mijntoernooi.info aan de Gebruiker in gebruik is 
gegeven. Registratie op de Website is uitsluitend bestemd voor 
toernooiorganisatoren. De Gebruiker die zich op de Website registreert, staat 
ervoor in dat hij de Webruimte uitsluitend gebruikt om sporttoernooien op te 
zetten en te beheren en de betreffende toernooi-informatie te delen met andere 
Gebruikers, althans niet voor oneigenlijke doeleinden zal aanwenden. Indien 
Mijntoernooi.info gegronde reden heeft om aan te nemen dat de Gebruiker zich 
voor oneigenlijke doeleinden op de Website heeft geregistreerd, is 
Mijntoernooi.info gerechtigd de registratie van de Gebruiker met onmiddellijke 
ingang ongedaan te maken, zonder dat de Gebruiker verder enige recht jegens 
Mijntoernooi.info kan doen gelden. 

2. Mijntoernooi.info beschikt niet over middelen om de identiteit van geregistreerde 
Gebruikers en de middels de Website gedeelde Content te controleren. Bij 
vermoeden van overtreding van het bepaalde in deze algemene voorwaarden door 
een geregistreerde Gebruiker, kan de Gebruiker Mijntoernooi.info daarvan op de 
hoogte stellen. Mijntoernooi.info zal vervolgens alle binnen zijn mogelijkheden 
liggende inspanningen verrichten om herhaling daarvan te voorkomen en indien 
noodzakelijk de betreffende Content en/of het betreffende Account te 
verwijderen. 

3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website op enigerlei wijze te (doen) 
gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of 
voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. 
Hieronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, het inbreuk maken op de 
intellectuele eigendomsrechten van Mijntoernooi.info of derden, de onrechtmatige 
en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie, de 
onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten, waaronder mede begrepen 
racistische uitingen en crimineel dataverkeer. 

4. De Gebruiker onthoudt zich ervan overige Gebruikers, op welke wijze dan ook, te 
hinderen in verband met het gebruik van de Website. De Gebruiker zal zich 
onthouden van het schade toebrengen aan de systemen of netwerken waarvan 
Mijntoernooi.info in het kader van de exploitatie van de Website gebruik maakt. 
Het is de Gebruiker verboden processen of programma’s, al dan niet via de 
systemen van Mijntoernooi.info, op te starten waarvan de Gebruiker weet of 
redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Mijntoernooi.info of overige Gebruikers 
hindert of schade toebrengt. 

5. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die door hem op de Website 
worden verricht. Ten aanzien van de geregistreerde Gebruiker geldt dat hij 
aansprakelijk is voor alle activiteiten die middels zijn Account worden verricht. Een 
dergelijke Gebruiker is gehouden zijn inloggegevens voor toegang tot zijn Account 
geheim te houden. Alle handelingen die op het Account van de Gebruiker worden 
verricht, worden de geregistreerde Gebruiker toegerekend. Uitsluitend de 
Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag alsmede voor alle Content die hij via 
zijn Account uploadt en deelt met andere Gebruikers. 

6. Het is de Gebruiker niet toegestaan aanmeldgegevens van andere Gebruikers van 
de Website te achterhalen, te gebruiken of te verzamelen. 

7. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de werking van de Website of servers of 
netwerken waarvan Mijntoernooi.info voor de exploitatie van de Website gebruik 
maakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, 
spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden.  
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8. Mijntoernooi.info draagt geen verantwoordelijkheid voor Content die middels de 
Website wordt geüpload en/of gedeeld. De Gebruiker gebruikt de Website geheel 
op eigen risico. 

9. De geregistreerde Gebruiker staat er steeds voor in dat hij gerechtigd is om de 
door hem geüploade Content op de Website te plaatsen. De Gebruiker staat er 
aldus voor in dat het uploaden en delen van Content door hem, geen inbreuk 
maakt op de rechten van derden. 

10. Mijntoernooi.info is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de middels de 
Website gedeelde Content door toernooiorganisatoren. Mijntoernooi.info kan er 
dan ook niet voor instaan dat alle toernooi-informatie zoals door 
toernooiorganisatoren opgegeven, juist en volledig zijn. Uitsluitend de 
toernooiorganisator is daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk. De Gebruiker 
die als toernooiorganisator optreedt, vrijwaart Mijntoernooi.info van alle 
aanspraken van andere Gebruikers ter zake. 

11. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel door de Gebruiker, biedt 
Mijntoernooi.info het recht alle maatregelen te nemen die hij daartoe redelijk acht. 
In geval van een geregistreerde Gebruiker is Mijntoernooi.info gerechtigd de 
registratie van de Gebruiker ongedaan te maken en het Account van de Gebruiker 
en alle daaronder opgeslagen Content te verwijderen. In geval van een strafbare 
handeling van de Gebruiker, behoudt Mijntoernooi.info zich het recht voor daarvan 
aangifte te doen bij de politie. 

12. In geval Mijntoernooi.info enige maatregel als bedoeld in het vorige lid treft, is hij 
niet aansprakelijk voor enige door welke Gebruiker dan ook geleden schade. In 
geval de Gebruiker ten wiens aanzien de maatregelen worden getroffen, uit hoofde 
van een Overeenkomst een betaling aan Mijntoernooi.info is verschuldigd, maakt 
de Gebruiker geen aanspraak op restitutie of kwijtschelding. 

 

ARTIKEL 5. | LOOPTIJD EN INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN 

1. De Overeenkomst betreffende de registratie van de Gebruiker op de Website 
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt op het moment dat de Gebruiker 
per e-mail aan Mijntoernooi.info mededeelt dat hij zijn Account wil verwijderen. 
Mijntoernooi.info komt eveneens het recht toe de bedoelde Overeenkomst te 
beëindigen, doch uitsluitend voor zover zulks is voorzien in het overige van deze 
algemene voorwaarden, alsook in geval Mijntoernooi.info de exploitatie van de 
Website om welke reden dan ook beëindigt. 

2. De Overeenkomst betreffende een betaald abonnement wordt aangegaan voor de 
uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde looptijd en eindigt door verstrijken van 
deze looptijd van rechtswege. Partijen kunnen vervolgens overeenkomen het 
abonnement uitdrukkelijk te verlengen. De Gebruiker sluit daartoe dan een nieuw 
abonnement af. 

3. Credits voor gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Webruimte zijn 
onbeperkt geldig. De credits zijn uitsluitend inwisselbaar voor de uitdrukkelijk bij 
de aanschaf vermelde functionaliteiten en zijn nimmer inwisselbaar voor geld. De 
credits zijn, onverminderd het bepaalde in lid 1, onbeperkt geldig. 

4. Indien Mijntoernooi.info de exploitatie van de Website om welke reden dan ook 
beëindigt, kan de Gebruiker geen enkele aanspraak jegens Mijntoernooi.info geldig 
maken en rust op Mijntoernooi.info geen enkele bewaarplicht ten aanzien van 
welke Content van de Gebruiker dan ook, met dien verstande dat indien de 
Gebruiker een betaling heeft voldaan ten aanzien van een na het eindigen van de 
exploitatie van de Website niet-genoten deel van de Overeenkomst, de Gebruiker 
aanspraak maakt op restitutie naar evenredigheid van het niet-genoten deel van 
die Overeenkomst. Evenwel geldt dat indien de Gebruiker langer dan 12 maanden 
geen openstaande credits heeft verzilverd, het openstaande deel niet voor 
terugbetaling in aanmerking komt indien Mijntoernooi.info de exploitatie van de 
Website beëindigt. 

5. De geregistreerde Gebruiker verkrijgt gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
een niet-exclusief, niet- sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten 
aanzien van de Webruimte en programmatuur die daaronder aan de Gebruiker in 
gebruik wordt gegeven om toernooien op te zetten en te beheren. Het eindigen 
van de Overeenkomst heeft het eindigen van dit gebruiksrecht tot gevolg. 

6. In geval van een betaald abonnement maakt de Gebruiker gedurende de looptijd 
daarvan aanspraak op de in het kader van het abonnement uitdrukkelijk bedongen 
functionaliteiten van de Webruimte. Indien de looptijd van het abonnement is 
verstreken, maakt de Gebruiker uitsluitend aanspraak op de basisfunctionaliteiten 
van de Webruimte die voor niet-betalende geregistreerde Gebruikers van 
toepassing zijn. 

7. Een Overeenkomst voorziet uitsluitend in Dienstverlening indien en voor zover dit 
uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Mijntoernooi.info is nimmer 
verplicht prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud en/of omvang begeven 
van hetgeen Partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 

8. In het kader van de eventuele Dienstverlening spant Mijntoernooi.info zich in om 
de uitvoeringstermijnen waartoe hij zich jegens de Gebruiker heeft verbonden, na 
te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim 
van Mijntoernooi.info treedt niet eerder in dan nadat de Gebruiker 
Mijntoernooi.info Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling 
een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Mijntoernooi.info na het 
verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke 
is. 

9. Mijntoernooi.info spant zich in de eventueel overeengekomen Diensten naar beste 
inzicht en vermogen te verlenen, doch verplicht Mijntoernooi.info zich ter zake 
uitsluitend van een inspanningsverbintenis. 

 

ARTIKEL 6. | PRIJZEN EN BETALINGEN 

1. Toernooiorganisatoren worden geacht te handelen in hoedanigheid van een 
sportvereniging en/of in de uitoefening van hun beroepsactiviteit, waardoor ten 
aanzien van Overeenkomsten waaraan een betalingsverplichting voor de Gebruiker 
is verbonden, het recht van ontbinding (herroepingsrecht/bedenktijd) als bedoeld 
in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek niet op de Overeenkomst van 
toepassing is. 

2. Betaling ten aanzien van Overeenkomsten waaraan een betalingsverplichting voor 
de Gebruiker is verbonden, dient te geschieden bij het aangaan van de 
Overeenkomst, op een van de daartoe door Mijntoernooi.info aangewezen 
betaalmethoden. Mijntoernooi.info is niet eerder gehouden om de betreffende 
Overeenkomst uit te voeren dan nadat de betaling is geëffectueerd. 

3. Behoudens het bepaalde in artikel 5.4 maakt de Gebruiker nimmer aanspraak op 
restitutie van enige door hem reeds verrichte betaling. 

 

ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

1. Toernooiorganisatoren bepalen welke Content op de Website wordt geüpload en 
geopenbaard. Mijntoernooi.info is niet gehouden zich ervan te vergewissen of deze 
Content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is. De Gebruiker kan niet 
veronderstellen dat Mijntoernooi.info de Content op de Website goedkeurt. 
Mijntoernooi.info aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met 
behulp van de Website geüploade en geopenbaarde Content. 

2. De door Mijntoernooi.info in instructiefilmpjes of anderszins op de Website 
vermelde informatie wordt naar beste inzicht en vermogen verstrekt. 
Mijntoernooi.info is evenwel nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van 
eventueel onverhoopte onjuistheden of onvolledigheden met betrekking tot deze 
informatie. 

3. Mijntoernooi.info is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd 
gebruik van inloggegevens van de Gebruiker voor toegang tot het Account van de 
Gebruiker.  

4. Mijntoernooi.info spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de 
Website te optimaliseren. Echter kan Mijntoernooi.info niet garanderen dat de 
voorzieningen van de Website steeds onbeperkt beschikbaar zijn en dat al deze 
voorzieningen steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van 
Mijntoernooi.info ter zake is uitgesloten. 

5. Mijntoernooi.info is steeds gerechtigd de functionaliteiten en/of vormgeving van 
de Website of onderdelen daarvan te beperken of uit te breiden, met dien 
verstande dat de betalende Gebruiker gedurende de looptijd van de betreffende 
Overeenkomst niet wordt beperkt in het gebruik van de betaalde functionaliteiten. 

6. Mijntoernooi.info is te allen tijde bevoegd de Website of onderdelen daarvan 
tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten 
aanzien van onderhoud, upgrades, verhelpen van storingen, aanpassing of 
verbetering van de Website of servers van Mijntoernooi.info of derden. Alle 
aansprakelijkheid van Mijntoernooi.info als gevolg van ontoegankelijkheid of 
verminderde toegankelijkheid of bruikbaarheid van de Website of onderdelen 
daarvan is uitgesloten. 

7. Mijntoernooi.info is niet aansprakelijk voor onverhoopte programmeerfouten ten 
aanzien van de Website. Voorts is Mijntoernooi.info, behoudens opzet en bewuste 
roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke 
componenten die door middel van de Website of servers van Mijntoernooi.info 
dan wel derden van wie de exploitatie van de Website afhankelijk is, schade 
aanrichten aan de hard- of software van de Gebruiker.  

8. Indien de Website verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, 
naar de websites of toepassingen van derden, is Mijntoernooi.info nimmer 
aansprakelijk voor de inhoud van deze Websites. 

9. Mijntoernooi.info spant zich naar alle redelijkheid in de Website en de overige 
systemen van Mijntoernooi.info te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig 
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gebruik door derden. Mijntoernooi.info is echter nimmer aansprakelijk voor 
schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Gebruiker door derden. 

10. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch 
aansprakelijkheid van Mijntoernooi.info jegens de Gebruiker mocht bestaan, is die 
aansprakelijkheid beperkt tot de eventueel door de Gebruiker in het kader van de 
Overeenkomst betaalde prijs, althans tot dat gedeelte van die Overeenkomst 
waarop de aansprakelijkheid van Mijntoernooi.info betrekking heeft. Voor schade 
in verband met het gebruik van kosteloos door Mijntoernooi.info aan de Gebruiker  
geboden functionaliteiten van de Website, is Mijntoernooi.info nimmer 
aansprakelijk, tenzij dwingende wetgeving zich daartegen verzet. 

11. De Gebruiker is jegens Mijntoernooi.info aansprakelijk voor de eventuele schade 
die door hem is veroorzaakt als gevolg van een inbreuk op het bepaalde in deze 
algemene voorwaarden, het middels de systemen van Mijntoernooi.info 
verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van 
andere handelingen die de deugdelijke werking van de Website of onderdelen 
daarvan beïnvloeden. De Gebruiker is voorts aansprakelijk voor alle kosten die 
Mijntoernooi.info als gevolg van een dergelijke omstandigheid moet maken, 
bijvoorbeeld doordat hij zich ter zake in of buiten rechte moet verdedigen of laten 
bijstaan. 

12. Indien en voor zover de Gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze 
algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de Gebruiker 
Mijntoernooi.info van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van 
derden. 

 

ARTIKEL 8. | INTELLECTUELE EIGENDOM/COPYRIGHT 

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de 
domeinnaam van Mijntoernooi.info, de Website en onderdelen daarvan, 
waaronder mede begrepen de naam “Mijntoernooi.info”, de vormgeving, werking, 
beelden en geluiden behorende tot de Website, behoren toe aan Mijntoernooi.info 
dan wel zijn licentiegevers, voor zover deze rechten geen betrekking hebben op 
Content die van de Gebruiker afkomstig is. Het is de Gebruiker verboden het 
materiaal waarop de rechten van Mijntoernooi.info dan wel zijn licentiegevers 
rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan 
derden te verstrekken, te delen, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te 
maken anders dan in verband met het normale gebruik van de Website.  

 

ARTIKEL 9. | TOEPASSELIJK RECHT, KLACHTEN EN GESCHILLEN 

1. Op de Overeenkomst en op alle anderszins tussen de Gebruiker en 
Mijntoernooi.info bestaande rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. 

2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich 
optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. Voor 
klachten over het gebruik van de Website en in verband met de Overeenkomst als 
zodanig, kan de Gebruiker contact opnemen met Mijntoernooi.info. Klachten van 
de Gebruiker over Mijntoernooi.info dienen binnen bekwame tijd nadat de 
Gebruiker de gronden die aanleiding tot de klacht gaven, heeft geconstateerd, 
volledig en duidelijk omschreven, per e-mail bij Mijntoernooi.info te worden 
ingediend. 

3. Bij Mijntoernooi.info ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven 
dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere 
verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met 
een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Gebruiker een meer 
uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 

ARTIKEL 10. | VERWERKERSOVEREENKOMST 

1. In het kader van de uitvoering van Overeenkomsten verwerkt Mijntoernooi.info in 
opdracht van de geregistreerde Gebruiker persoonsgegevens waarbij 
Mijntoernooi.info, in de zin van de AVG, geldt als de “verwerker” en de 
geregistreerde Gebruiker als de “verwerkingsverantwoordelijke”. De 
geregistreerde Gebruiker in wiens opdracht Mijntoernooi.info persoonsgegevens 
verwerkt, wordt in het vervolg van dit artikel aangeduid als 
“Verwerkingsverantwoordelijke”. 

2. Het verwerken van persoonsgegevens door Mijntoernooi.info zal uitsluitend 
plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en volgens de 
impliciet of expliciet door de Verwerkingsverantwoordelijke gegeven instructies. 
Zulks houdt in dat de webapplicatie van Mijntoernooi.info met name namen van 
arbiters en sporters openbaart, welke gegevens door de 
Verwerkingsverantwoordelijke zijn geüpload middels de Webruimte.  

3. Mijntoernooi.info zal de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken, 
behoudens voor zover hij daarvoor een rechtmatige grondslag heeft, bijvoorbeeld 
omdat toestemming van de betrokken persoon is verkregen. 

4. De Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat zijn opdracht tot het 
verwerken van persoonsgegevens door Mijntoernooi.info in overeenstemming is 
met de toepasselijke wet- en regelgeving en vrijwaart Mijntoernooi.info van alle 
aanspraken van derden ter zake. 

5. Mijntoernooi.info legt passende technische en organisatorische maatregelen ten 
uitvoer om de door hem te verwerken persoonsgegevens te beveiligen tegen 
verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen 
garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de 
tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de 
verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich 
meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van 
persoonsgegevens te voorkomen. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft zich 
evenwel goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Mijntoernooi.info 
heeft genomen en heeft zich ervan verzekerd dat deze maatregelen een niveau 
hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de risico’s van de 
verwerking. 

6. Het is Mijntoernooi.info toegestaan om bij de verwerking van persoonsgegevens 
gebruik te maken van sub-verwerkers. Het is de Verwerkingsverantwoordelijke 
toegestaan bezwaar te maken tegen de verwerking door een bepaalde sub-
verwerker indien hij daartoe gegronde reden acht te hebben, in welk geval Partijen 
in gezamenlijk overleg tot een oplossing zullen proberen te komen. Aan door 
Mijntoernooi.info ingeschakelde sub-verwerkers worden ten minste dezelfde 
verplichtingen met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens opgelegd als 
welke middels dit artikel aan Mijntoernooi.info worden opgelegd. 

7. Behoudens voor zover het tegendeel voortvloeit uit de aard of strekking van de 
verwerking van de persoonsgegevens, houdt Mijntoernooi.info de te verwerken 
persoonsgegevens geheim en verplicht hij zijn eventuele werknemers, 
hulppersonen en sub-verwerkers eveneens tot geheimhouding. 

8. Mijntoernooi.info zal de persoonsgegevens opslaan op een server in Nederland. 
Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische 
Ruimte (EER) is toegestaan indien ter zake aan de wettelijke vereisten is voldaan. In 
een voorkomend geval zal Mijntoernooi.info de Verwerkingsverantwoordelijke 
informeren welk land of welke landen buiten de EER het betreft. 

9. Het is de verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke om een 
datalek te melden aan de toezichthouder en/of de betrokken personen. De 
Verwerkingsverantwoordelijke wordt door Mijntoernooi.info in staat gesteld aan 
deze wettelijke plicht te voldoen door de Verwerkingsverantwoordelijke binnen 
een werkdag na ontdekking van het datalek daarvan op de hoogte te stellen, onder 
vermelding van de aard van het datalek en waar mogelijk inclusief de categorieën 
persoonsgegevens, en categorieën van betrokkenen, het tijdstip waarop het 
datalek is geconstateerd, de mogelijke gevolgen daarvan, de maatregelen die zijn 
getroffen of voorgesteld om het datalek op te lossen en/of de eventuele nadelige 
gevolgen daarvan te beperken en de contactpersoon en contactgegevens bij 
Mijntoernooi.info voor verdere correspondentie omtrent het datalek. 

10. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om eens per kalenderjaar en 
binnen een redelijke termijn de naleving van het bepaalde in dit artikel door 
Mijntoernooi.info te doen controleren door een onafhankelijke derde partij die aan 
geheimhouding is gebonden. Een dergelijke controle vindt uitsluitend plaats nadat 
de Verwerkingsverantwoordelijke de bij Mijntoernooi.info aanwezige soortgelijke 
auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten 
aanbrengt die de door de Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit 
rechtvaardigen. Zulks wordt als gerechtvaardigd beschouwd in geval de aanwezige 
soortgelijke auditrapportages bij Mijntoernooi.info geen of onvoldoende uitsluitsel 
geven over het naleven van de verplichtingen van Mijntoernooi.info 
voortvloeiende uit dit artikel. De kosten van de audit zijn voor rekening van de 
Verwerkingsverantwoordelijke. 

11. De bevindingen naar aanleiding van een uitgevoerde audit op initiatief van de 
Verwerkingsverantwoordelijke zullen door Mijntoernooi.info worden beoordeeld 
en kunnen naar zijn eigen inzicht door Mijntoernooi.info worden doorgevoerd.  

12. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn wettelijke 
rechten richt aan Mijntoernooi.info, zal Mijntoernooi.info de 
Verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte stellen. De 
Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek dan verder afhandelen. 

13. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing voor de gehele looptijd van de 
Overeenkomst waarop de bedoelde verwerking van persoonsgegevens door 
Mijntoernooi.info betrekking heeft. 


