De volgende gebruiksvoorwaarden beschrijven uw verplichtingen bij het gebruik van de DJ
Vault website (s).
DJ Vault beheert website(s) die digitaal muziek promotie(s) aanbied als ook een belangrijke
informatie bron vormt voor deejays die in Nederland actief zijn. DJ Vault levert promotionele
muziek, informatie en/of materiaal die uitsluitend is bedoeld voor deejays die deze content
kunnen gebruiken ter verbetering van hun deejay optreden(s). DJ Vault specialiseert zich in
de Nederlandse markt met muziek van de radio en voor in de clubs, zoals dance, hip-hop,
rap, reggaeton, moombahton, maar ook Nederlandstalige muziek en klassiekers van de
jaren ’80 of ’90. We streven ernaar een zo breed mogelijk scala aan muziek in onze
catalogus aan te bieden voor een grote verscheidenheid aan boekingen en evenementen.
LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR.
Deze gebruikersvoorwaarden bevat de juridische en bindende voorwaarden voor uw gebruik
van de DJ Vault website en/of dienst(en). Door gebruik te maken van de DJ Vault website of
dienst(en), gaat u akkoord om gebonden te zijn aan deze voorwaarden ongeacht of u een
"Bezoeker" bent (wat betekent dat u eenvoudig op de DJ Vault beheerde website(s) bladert),
een "Klant" (wat betekent dat u een geregistreerde account heeft en iets hebt gekocht van de
DJ Vault website), of u bent een "Abonnee" (wat betekent dat u zich hebt geabonneerd op de
Service op de DJ Vault website). U bent alleen bevoegd om de DJ Vault website(s) te
gebruiken als u akkoord gaat met alle van toepassing zijnde wetten en deze
gebruikersvoorwaarden. Lees deze gebruikersvoorwaarden zorgvuldig door en bewaar
deze. Als u het er niet mee eens bent, moet u de DJ Vault website(s) verlaten en onmiddellijk
stoppen met het gebruik van de DJ Vault service als u een Abonnee bent. Als u klant of
abonnee wenst te worden, moet u deze overeenkomst lezen en uw acceptatie tijdens het
registratieproces ("account") aangeven.
DJ Vault kan deze gebruikersvoorwaarden op regelmatige basis wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving. U stemt ermee in gebonden te zijn aan deze
gebruikersvoorwaarden ook nadat er dergelijke wijzigingen zijn gemaakt. Het is daarom
belangrijk dat u deze gebruikersvoorwaarden regelmatig controleert om er zeker van te zijn
dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.
Definitie van content: Alle informatie, tekst, afbeeldingen, logos, foto’s, afbeeldingen,
documentatie, plaatjes, muziek, video, data of ander materiaal of content dat op de website
van DJ Vault geplaatst is, inclusief en ongelimiteerd muziek downloads, streams, audio/video
fragmenten, samples, previews, artwork of enig andere digitale technologie op de website
geplaatst is.
definitie van diensten of service: De aangeboden abonnementen of verkopen van DJ Vault
via de website.
DJ Vault verleent u een niet overdraagbare licentie om content op de website te bekijken en
te downloaden voor niet-commerciële doeleinden als wederverkoop of replicatie. Het is niet
toegestaan om content van de website verder te verspreiden. Er wordt geen intellectueel
eigendom overgedragen bij het aangaan van aankopen of als abonnee van DJ Vault. DJ
Vault is bedoeld voor Nederlandse muziek bedrijven of andere legale entiteiten die actief zijn
in de muziek industrie of promotie van muziek diensten binnenin de muziek industrie in
Nederland. Gebruikers omvatten, maar zijn niet beperkt tot ( Professionele ) deejays, club en
mixshow deejays, programmadirecteuren, muziekdirecteuren, productiedirecteuren, mixers
van radiostations, media vertegenwoordigers en andere professionele bedrijven actief in de

muziek industrie in Nederland. Informatie die door potentiële gebruikers wordt verstrekt,
moet worden geverifeerd. Na verificatie heeft de gebruiker toegang tot de DJ Vault diensten.
Gebruikers moeten een e-mail adres hebben en bijhouden dat is geregistreerd bij DJ Vault.
De inhoudsproviders behouden het eigendom van alle auteursrechten, handelsmerken,
publiciteit, privacy en / of andere intellectuele eigendomsrechten die zij mogelijk hebben in
de materialen (omdat DJ Vault een onafhankelijke onderaannemer is voor niet-exclusieve
markt- en promotieactiviteiten) en de inhoud). DJ Vault behoudt het eigendom op de website
en alle onderliggende programmering, objectcode, broncode, scripting, ontwerpen of
systemen daarin. De verantwoordelijkheid van de inhoud van de content ligt bij de persoon of
entiteit van wie de inhoud afkomstig is. DJ Vault heeft geen controle over de inhoud en kan
geen garantie afgeven over de nauwkeurigheid, kwaliteit of integriteit van de inhoud en dat u
wordt blootgesteld aan inhoud die ongepast of aanstootgevend is.
Door gebruik te maken van de DJ Vault diensten verklaart en garandeert u dat registratie
informatie die u verstrekt waarheidsgetrouw en nauwkeurig is. U zult de juistheid van
dergelijke informatie handhaven en eventuele wijzigingen hiervan doorgeven aan DJ Vault.
Uw gebruik van DJ Vault mag geen wet of regelgeving schenden. U Vrijwaart DJ Vault tegen
elke schending of schending van deze voorwaarden of wet.
De diensten die worden aangeboden aan de gebruiker zijn bedoeld als een doorlopende
termijn die door beide partijen kan worden beëindigd. Indien de gebruiker de dienst waarop
hij/zij geabonneerd is wilt stop zetten dient dit minimaal 2 weken voorafgaand van gewenste
einddatum schriftelijk te worden medegedeeld aan DJ Vault. Deze periode is nodig om de
annulering te kunnen verwerken. Als DJ Vault meent dat u uw toegang tot de website
misbruikt of dat uw inloggegevens zijn aangetast, wordt registratie onmiddellijk beëindigd.
DJ Vault kan uw account en toegang tot de diensten ten alle tijden beëindigen, om welke
reden dan ook, zonder waarschuwing. Zelfs nadat uw account is beëindigd, blijft deze
overeenkomst van kracht.
U erkent dat DJ Vault het recht heeft om kosten in rekening te brengen voor de DJ Vault
diensten en haar vergoedingen van tijd tot tijd naar eigen inzichten te wijzigen. Als DJ Vault
uw account beëindigd omdat u de gebruikersvoorwaarden hebt geschonden, heeft u geen
recht op restitutie van ongebruikte deel van uw abonnementskosten. Als u uw DJ Vault
account voor de verlengingsperiode annuleert, hebt u geen recht op restitutie van
ongebruikte deel van uw abonnementskosten.
Wanneer u zich aanmeldt om klant of abonnee te worden, wordt u gevraagd om een
wachtwoord te kiezen. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de
vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. U stemt ermee in om het account, de gebruikersnaam
of het wachtwoord op geen enkel moment bekend te maken aan een derde partij. U stemt
hiermee in dat DJ Vault onmiddellijk op de hoogte te stellen als u vermoedt dat uw account
ongeoorloofd is gebruikt. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw account.
Auteursrechtenbeleid: het Materiaal dat beschikbaar is via de Service is / zijn het eigendom
van de Content Providers of haar licentiegevers (of DJ Vault) en wordt beschermd door
auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag
GEEN auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere
eigendomsinformatie van anderen (voor winst of anderszins) NIET wezenlijk wijzigen,
distribueren of reproduceren en u hebt niet het recht om via de service verkregen bestanden
aan andere partijen te verstrekken. op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de eigenaar van dergelijke eigendomsrechten. Als u van mening bent dat
uw werk is gekopieerd en op de DJ Vault website is gepost op een manier die een inbreuk
op het auteursrecht vormt, geef dan onze auteursrechtagent de volgende informatie: (1) een
elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden
namens de eigenaar van het auteursrechtelijk belang; (2) een beschrijving van het
auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is overtreden; (3) een
beschrijving van waar het Materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de DJ
Vault website bevindt; (4) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (5) een schriftelijke
verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is
toegestaan door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; (6) een
verklaring van u, gemaakt op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw
kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het copyright bent of bevoegd bent om
namens de eigenaar van het copyright op te treden. Zodra dergelijke documentatie is
ontvangen en de handtekening is geaccepteerd door een gemachtigde DJ Vault
medewerker, wordt alle beledigende inhoud verwijderd van de Website of Service. Niet
tegenstaande van het voorgaande mag u redelijkerwijs in gebruikelijke media (bijv. draaien
op clubs / radio, mixtapes / cd's, mixshows, blogs, sociale media, publiek gestuurde
evenementen, enz.), uitsluitend voor promotionele en niet-commerciële persoonlijke /
professionele doeleinden, en met de juiste kredietwaardigheid aan de Content Providers en
onderliggende artiesten, producenten, songwriters.
Disclaimers: DJ Vault is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste of onnauwkeurige
inhoud die op de DJ Vault-website of -service wordt geplaatst, veroorzaakt door bezoekers
van de DJ Vault website of -service of door apparatuur of programmering die verband houdt
met of wordt gebruikt op de DJ Vault-website of -service. De DJ Vault service wordt
aangeboden en zoals beschikbaar en DJ Vault wijst uitdrukkelijk elke garantie van
geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk van de hand. DJ Vault kan niet
garanderen en belooft geen specifieke resultaten van het gebruik van de DJ Vault-website of
-service. DJ Vault kan naar eigen goeddunken en op elk moment zonder boete of
aansprakelijkheid stoppen met het leveren van de Dienst zonder kennisgeving.
Beperking van aansprakelijkheid: IN GEEN GEVAL IS DJ VAULT AANSPRAKELIJK VOOR
U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLGSCHADE,
EXEMPLAIRE, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFBARE SCHADE, INCLUSIEF
VERLOREN WINSTSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE
OF DIENST, OOK INDIEN DJ VAULT IS OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE
MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE HET HIERBIJ
BEVESTIGDE, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DJ VAULT VOOR ENIGE OORZAAK
WELKE EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE ALTIJD BEPERKT TOT HET
BETAALDE BEDRAG, INDIEN ENIGE, TOT U AAN DJ VAULT VOOR DE DJ VAULTSERVICE TIJDENS DE TERMIJN VAN LIDMAATSCHAP.
Vrijwaring: U gaat ermee akkoord dat DJ Vault, haar dochtermaatschappijen en gelieerde
ondernemingen en hun respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers
schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen verlies, aansprakelijkheid, claim of vraag,
inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een partij die te wijten is aan of voortvloeit
uit uw gebruik van de DJ Vault -website of -service in strijd met deze overeenkomst en / of
voortkomend uit een schending van deze overeenkomst en / of een schending van uw
verklaringen en garanties hierboven uiteengezet en / of enige inhoud die gepost op de DJ
Vault-website of via de DJ Vault Service.

Deze gebruikers voorwaarden wordt geaccepteerd na uw gebruik van de DJ Vault-website of
een van de DJ Vault-services en wordt verder bevestigd door het verkrijgen van een
Account. Deze gebruikersvoorwaarden vormt de volledige overeenkomst tussen u en DJ
Vault met betrekking tot het gebruik van de DJ Vault Website en Service. U gaat ermee
akkoord geen beveiligingscomponenten te schenden of proberen te schenden. U stemt
ermee in om geen poging te ondernemen om een van de beveiligingscomponenten met
betrekking tot dergelijke Gebruiksregels om welke reden dan ook te proberen, te omzeilen,
reverse-engineeren, decompileren, of anderszins te manipuleren, of om een andere persoon
hierbij te helpen.
Deze gebruikersvoorwaarden functioneert voor zover als wettelijk is toegestaan. Als een
bepaling van deze gebruikersvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan is die
bepaling te scheiden van deze gebruikersvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de
geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. U moet de wettelijke leeftijd
hebben om de Service te gebruiken.
YoApp is het bedrijf dat is aangesteld om namens DJ Vault de incassatie van de
abonnementsgelden te beheren. Bij het aanmelden geeft u toestemming om op basis van de
gekozen abonnement vorm ( wekelijks, 4 wekelijks, half of jaarlijks ) de betalingen
automatisch te laten incasseren van uw rekening.
Er is geen downloadlimit voor het aantal nummers dat je kunt downloaden. Echter, er is wel
een limiet van twee downloads per nummer/bestand.
Bij DJ Vault is uw privacy zeer belangrijk en u heeft altijd inzage en de controle over uw
persoonlijke informatie. DJ Vault zal uw gegevens niet verkopen of op andere wijze uw
persoons gegevens delen met derde partijen tenzij het door de wet wordt bepaald of dat het
nodig is om onze diensten aan te bieden. U kunt ten alle tijden zich uitschrijven van onze
mailingen. DJ Vault kan samenwerkingsverbanden aangaan om de diensten te verbeteren
met derde partijen en het verstrekken van contact gegevens kan een voorwaarde zijn voor
deelname. Als DJ Vault uw informatie met een dergelijke partner aanbied, zal u vooraf op de
hoogte worden gebracht en kunt u kiezen of u hieraan wilt deelnemen. Uw bank gegevens
worden enkel gebruikt voor de automatische incasso’s en worden nooit aan derde partijen
gedeeld. U kunt ten alle tijden deze gegevens inzien en aanpassen.
Het gebruik van DJ Vault is op basis van Fair Use Policy. Indien uw gebruik in extreme mate
afwijkt van de gemiddelde gebruiker is DJ Vault gerechtigd om uw account te beëindigen.
Indien uw gebruik maakt van de diensten van DJ Vault en deze uitwijken van de gemiddelde
gebruiker zullen wij met u contact opnemen om dit met u te bespreken.

Neem contact op met DJ Vault voor vragen over deze overeenkomst.

