Algemene Voorwaarden Deelnemers Xciting B.V. – ApoWeb.nl
Algemene Voorwaarden inclusief privacy reglement
1. Algemeen & Definities
1.0 Algemene beschrijving platform ApoWeb.
Op www.apoweb.nl volgt een deelnemer cursussen over producten die in de apotheek worden
uitgegeven. Met het behalen van een cursus kan de deelnemer Sterren (niet-geneesmiddelen cursus)
of RVG Sterren (geneesmiddelen cursus) sparen. Sterren kunnen in de webshop worden ingewisseld
voor leuke cadeaus, RVG Sterren voor persoonlijke ontwikkeling op het vakgebied of uitsluitend op
het werk te gebruiken producten.
Sterren hebben geen euro waarde en zijn niet in te wisselen voor contanten, bijbetaling met euro’s is
niet mogelijk.
1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot
ondernemer en eigenaar van www.apoweb.nl:
XCITING B.V.
Postbus 30163, 1303 AC ALMERE
Vlotbrugweg 1b, 1332 AE ALMERE tel. +31(0)88-44 55 900
KvK 39095523
Btw-identificatienummer: NL817004051B01

hierna ook te noemen "XCITING B.V." .
1.2 De deelnemer wordt geacht door het inschrijven op een van bovengenoemde websites van
XCITING B.V. deze voorwaarden te accepteren.
1.3 XCITING B.V. garandeert dat de deelname beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de
in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden onverkort van kracht.
1.5 De deelnemer dient gediplomeerd werknemer te zijn in de branche waarin de website actief is.
1.6 Deze leveringsvoorwaarden van XCITING B.V. zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar.
1.7 XCITING B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene
voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.
2. Nieuwe inschrijvingen
2.1 Nieuwe inschrijvingen worden op ieder moment geaccepteerd en zijn direct actief, mits wordt
voldaan aan deze Algemene Voorwaarden.
3. Duur en opzegging van de inschrijving
3.1 Een inschrijving wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Op elk moment kan de inschrijving
worden beëindigd, dit kan schriftelijk en/of via e-e-mail. De gegevens zullen onmiddellijk worden
verwijderd. Wanneer een deelnemer 12 maanden niet heeft ingelogd/deelgenomen, wordt het
account gesloten en de gegevens van de deelnemer verwijderd.
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4. Prijs van de inschrijving
4.1 Inschrijvingen op ApoWeb.nl zijn geheel kosteloos voor de deelnemer, mits deze werkzaam is in
de apothekersbranche en zijn/haar gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
4.2 Wanneer blijkt dat de deelnemer niet voldoet aan de gestelde voorwaarde in 4.1 , is XCITING B.V.
gerechtigd de deelname eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele
schadevergoeding en/of achterstallige betalingen te vorderen.
5. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
XCITING B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij
het aangaan van nieuwe inschrijvingen met als doel om i) uitvoering te kunnen geven aan de
overeenkomst tussen XCITING B.V. en de deelnemer ii) om een administratie bij te houden van alle
deelnemers en iii) om relevante informatie aan te bieden over XCITING B.V. en zusterbedrijf H&B
Multimedia B.V.
ApoWeb.nl is bedoeld voor de vakgroep en niet voor consumenten. Wegens wet- en regelgeving,
mn. rondom geneesmiddelen, is het van belang dat de opgegeven werkfunctie, werkgever en andere
persoonsgegevens correct en naar waarheid zijn. Het is mogelijk dat gegevens gevalideerd worden bij
de opgegeven werkgever. Bij onjuiste opgave is XCITING B.V. gerechtigd de inschrijving per
omgaande stop te zetten. In bedoeld geval is er geen sprake van restitutie van evt. verzamelde
Sterren of RVG Sterren of een uitkering daarvan in eurowaarde.
XCITING B.V. respecteert de privacy van haar deelnemers. Gegevens worden nimmer met derden
gedeeld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld voorafgaand aan speciale (win-)acties.
Gegevens worden bewaard tot einde inschrijving op een beveiligde server die voldoet aan meer dan
alle wettelijke eisen.
Het is derde partijen niet toegestaan cookies of web bakens te plaatsen op de websites van XCITING
B.V.. Cookies die XCITING B.V. zelf plaatst op de eigen sites worden gebruikt om a.de sites en
gebruikersgemak te beoordelen, b. waar nodig aan te passen en c. bezoekersaantallen te registreren.
Een deelnemer is via een inlogmogelijkheid op de site(s) zelf in staat geregistreerde gegevens aan te
passen, corrigeren of verwijderen.
De deelnemer erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn
persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de deelnemer gaat akkoord
met het privacy- en cookie beleid van XCITING B.V.
7. Klachten
7.1 De deelnemer dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan XCITING B.V..
XCITING B.V. zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de
deelnemer.
7.2 Klachten over het gebruik van persoonsgegevens die ingediend zijn bij XCITING B.V. en niet of
niet volledig zijn afgehandeld, kunnen worden aangemeld bij https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
8. Aansprakelijkheid
XCITING B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor door de deelnemer geleden schade indien deze schade
aan XCITING B.V. is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van
XCITING B.V. komt. XCITING B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik
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door deelnemer van enig door XCITING B.V. geleverd product, tenzij XCITING B.V. aansprakelijk is op
grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in product 6:185 e.v. Burgerlijk
Wetboek. XCITING B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een
tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het
gevolg is van buiten de macht van XCITING B.V. gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval
wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting,
blokkade, ziekte van personeel van XCITING B.V., tekortschieten van toeleveranciers en/of
transporteurs van XCITING B.V., maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder
begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer,
blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van
bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van XCITING B.V.. Deelnemer
dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van XCITING B.V.. XCITING B.V. is niet
aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het product is ontstaan
en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan XCITING B.V. is kenbaar gemaakt.
Wanneer de schade later is ontstaan zal XCITING B.V. de deelnemer op zijn of haar verzoek
informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is deelnemer niet
toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat
deelnemer aan XCITING B.V. is verschuldigd.

9. Overige bepalingen
Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van
eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde
rechter. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2018. Per deze
datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.
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