
Gebruiksvoorwaarden voor de website hobbyschilderijen.eu;hobbyschilderijen.nl; hobby
schilderijen.be.

1. De eigenaren (HF51) van genoemde site(s) hebben dit initiatief opgezet vanuit een
non-profit idee. Er is geen commercieel belang.

2. De site is zo gebruiksvriendelijk, dat ook zonder internet kennis, iedereen die een
foto met zijn telefoon kan maken, beheerder van de eigen pagina kan zijn.

3. Door iedereen eigen beheerder te maken zijn de kosten minimaal.
4. Prijzen staan op de website en kunnen door HF51 zonodig worden aangepast.
5. Na de aanmelding wordt je lid van het Collectief Hobbyschilderijen en ontvang je

gegevens voor jouw account voor het interne gedeelte van de site, waar je zelf jouw
schilderijen en gegevens kunt beheren. Als je na 2 weken nog geen schilderij
geplaatst hebt en/of jouw profiel is dan nog niet in orde, dan wordt jouw account
met alles wat je op de site hebt gezet verwijderd.

6. Als jouw profiel in orde is en je hebt tenminste 1 schilderij op de site gezet, worden
jouw schilderijen en profiel op de site "Hobbyschilderijen" vertoond.

7. Opzeggen van het betaalde lidmaatschap moet minimaal 1 maand voorafgaand
aan het nieuwe abonnementsjaar geschieden.

8. Voor betaalde deelname wordt jaarlijks een nota toegezonden vanuit HF51. HF51 is
de eigenaar/ontwerper/host van de site, het domein en het logo.

9. De site is bedoeld om foto’s van eigen gemaakte schilderijen op te plaatsen. Daarbij
kan extra informatie over het gemaakte werk toe worden gevoegd:

a. Titel van het werk
b. Afmetingen: hoogte en breedte van het werk.
c. Type techniek: soort werk( Acryl/ olieverf/waterverf enz).
d. Ruimte voor een mogelijke prijs.
e. Bijzonderheden. Een “vrije regel”.

10.Door plaatsing van materiaal( foto’s, teksten) op de site wordt het copyright van het
geplaatste materiaal overgedragen aan de eigenaren van de bovengenoemde sites.

11. Uitsluiting vindt plaats wanneer de gebruiker ander beeldmateriaal dan de foto van
zijn eigen gemaakt werk plaatst.

12.Uitsluiting vindt ook plaats als iemand andere informatie of links plaatst binnen de
site(s).

13.Over uitsluiting wordt niet gecorrespondeerd.
14.Materiaal( foto’s, teksten), dat na uitsluiting wordt verwijderd, is niet meer

opvraagbaar.
15.De eigenaren/organisatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe en

indirecte schade door het wel of niet vertonen van materiaal op de bovengenoemde
sites.

Organisatoren
Hobbyschilderijen.eu/nl/be


