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H1 Algemene voorwaarden gebruik  

Aan het gebruik van het MailPlus Proefaccount zijn een aantal algemene voorwaarden 
verbonden. Door het aanvragen van een proefaccount verklaart de gebruiker dat de 
algemene voorwaarden op elektronische wijze aan hem/haar zijn verstrekt en gaat 
hiermee akkoord. 

1.1 Looptijd MailPlus Proefaccount  

Het MailPlus Proefaccount staat 30 dagen ter beschikking van de gebruiker. Deze 
periode gaat in na het verzenden van de aanvraag van het proefaccount. Na 30 dagen 
wordt het account automatisch afgesloten en worden alle gegevens vernietigd. 

1.2 Kosten MailPlus Proefaccount 

Aan het gebruik van het MailPlus Proefaccount zijn geen kosten verbonden. Voor 
vragen omtrent het gebruik kunt u contact opnemen via telefoonnummer:  079 -363 70 
60 of per e-mail: proefaccount@blinker.nl.  
 

1.3 Klant worden bij Blinker 

Indien u na of tijdens de proefperiode besluit om klant te worden bij Blinker en een 
MailPlus-licentie aanschaft, wordt een nieuw MailPlus-account ingericht. Het 
proefaccount wordt op dat moment verwijderd en alle gegevens en wijzigingen die u 
heeft aangebracht komen te vervallen. 

mailto:proefaccount@blinker.nl
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H2 Privacy 

2.1 Privacy gegevens binnen het account 

Zowel Blinker als de gebruiker van het proefaccount verplichten zich om de verkregen 
informatie over de andere partij vertrouwelijk te behandelen.  
 
Uw organisatie heeft en behoudt het eigendomsrecht van het, onder uw naam 
opgebouwde, bestand. Blinker zal geen gebruik maken van het bestand en zal het 
bestand niet aan derden ter beschikking stellen. 
 

2.2 Privacy beleid 

Blinker hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy zeer serieus en gaan 
zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Ons privacybeleid geeft aan hoe wij 
omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners. 
 
Lees het volledige privacy beleid» 

2.3 Disclaimer 

Alle inhoud welke door Blinker wordt gecommuniceerd is met zorg vastgesteld. Dit 
geldt voor de website, de e-mail nieuwsbrief, de white papers en alle overige 
uitingen. Blinker is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van 
het gebruik van de verkregen informatie. 
 
Lees de volledige disclaimer» 

http://www.blinker.nl/site/index/page=content/sub=privacy/parent=about
http://www.blinker.nl/site/index/page=content/sub=disclaimer/parent=about
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H3 Anti-spam voorwaarden 

3.1 Anti-spam regels 

Het is uitdrukkelijk verboden ongevraagde bulkmail vanuit het MailPlus Proefaccount 
te versturen. Dit account is bedoeld om te ervaren hoe MailPlus werkt. De e-mails die 
verzonden zijn mogen alleen testmails zijn naar de gebruiker zelf of directe collega’s 
die daarover van tevoren geïnformeerd zijn.   

3.2 Anti-spam beleid  

Blinker behoudt zich het recht om het proefaccount onmiddellijk af te sluiten als 
blijkt dat de gebruiker zich schuldig maakt aan het versturen van spam. De 
aansprakelijkheid van Blinker voor gevolgschade, veroorzaakt door het versturen van 
spam door de gebruiker van het proefaccount, wordt uitgesloten. Schade geleden door 
Blinker naar aanleiding van het niet naleven van deze bepaling kan op de gebruiker 
van het proefaccount worden verhaald. 
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H4 Intellectueel eigendom  

4.1 Intellectueel eigendom  

Het is de gebruiker van het proefaccount verboden MailPlus op welke wijze dan ook, 
zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen zonder daaraan 
voorafgaand de schriftelijke toestemming van Blinker te hebben ontvangen. 
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H5 Communicatie 

Tijdens de beschikbaarheid van het MailPlus Proefaccount zullen we vanuit Blinker de 
gebruiker van het proefaccount informeren over:  
 

 extra tips omtrent het gebruik van het MailPlus Proefaccount 

 de aanvullende mogelijkheden van het product MailPlus 

 het aanbod tot contact om de e-mail marketingmogelijkheden te bespreken 

 het aanbod van kennisdocumenten 

 een survey over de ervaringen met het MailPlus Proefaccount. 
 

Dit kan zijn per e-mail en/of per telefoon. Er is altijd een mogelijkheid om aan te 
geven dat dit niet wenselijk is.  
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H6 Toepasbaar recht 

6.1 Nederlandse recht 

Op het gebruik van het MailPlus Proefaccount is het Nederlandse recht van toepassing. 

6.2 FENIT voorwaarden  

Op alle met Blinker gesloten overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van de 
Federatie Nederlandse IT (FENIT) met nummer 60/2003 van toepassing. Zie ook 
www.fenit.nl. 
 
 

www.fenit.nl


 

 

 


