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Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze ondertekent. Zonder deze aanvaarding kunt 

u geen toestemming krijgen voor toegang tot TIP. Wij passen deze voorwaarden van tijd tot tijd aan en plaatsen 

de nieuwe voorwaarden op de webpagina www.screenforce.nl/tip. Om op de hoogte te blijven van eventuele 

toekomstige wijzigingen, raden wij u aan deze webpagina regelmatig te bezoeken. 

 

 

 

 

(paraaf TIP gebruiker) 

 
 

Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag 

voor toegang tot en het gebruik van TIP, dat wordt 

aangeboden door de Stichting Screenforce en beheerd 

door Twijg-IT. 

2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de 

aanvraag voor toegang tot en het gebruik van externe 

data die beschikbaar kan worden gemaakt met 

betrekking tot TIP  en afkomstig is van Screenforce 

participanten (“Screenforce Participanten”, zoals de bij 

Screenforce aangesloten zenders).  

3. Screenforce en de Screenforce Participanten bieden 

middels TIP een informatieplatform voor de inkoop 

van televisiereclamezendtijd. 

Toegang 

4. Screenforce en de Screenforce Participanten kunnen 

u, waaronder ook uw eventueel directe werknemers, 

toegang en een gebruiksrecht verlenen voor TIP  nadat 

uw aanvraag is goedgekeurd. Daartoe moet u deze 

ondertekende Gebruiksvoorwaarden versturen aan 

Screenforce . Screenforce zal uw aanvraag voorleggen 

aan de Screenforce Participanten. Op basis van deze 

aanvraag wordt door Screenforce en de Screenforce 

Participanten afzonderlijk besloten u (beperkt) 

toegang en een (beperkt) gebruiksrecht te verlenen. 

Het is dus mogelijk dat uw aanvraag in zijn geheel of 

gedeeltelijk afgewezen wordt, bijvoorbeeld omdat een 

Screenforce Participant u geen toegang wil verlenen. U 

ontvangt bevestiging in de vorm van persoonlijke 

toegangscode voor TIP. Hiermee krijgt u de toegang tot 

en het gebruiksrecht op TIP. 

5. Screenforce en de Screenforce Participanten kunnen 

de toegang tot en het gebruiksrecht op TIP  zonder 

opgaaf van redenen weigeren en te allen tijde 

intrekken. 

6. Screenforce en de Screenforce Participanten kunnen 

de wachtwoorden voor TIP op afgesproken tijdstippen 

wijzigen. 

 

 

7. U mag uw gebruikersnaam en wachtwoord niet ter 

beschikking stellen aan derden. Indien een derde 

hiertoe mogelijk toegang heeft verkregen, of in geval 

van verlies hiervan, dient u Screenforce en de 

Screenforce Participanten daarvan onverwijld op de 

hoogte te stellen. 

Gebruik 

8. Het gebruiksrecht omvat het gebruik van TIP als 

ondersteunende informatiebron, met het doel op 

basis hiervan via andere wegen TV-reclame in te 

kopen. 

9. Het gebruiksrecht omvat niet het gebruik van TIP  voor 

een ander doel, zoals het doorgeven van informatie uit 

TIP  aan derden of het (gedeeltelijk) kopiëren van deze 

informatie. De informatie in TIP  is strikt vertrouwelijk, 

ook als deze eventueel via andere (openbare) bronnen 

toegankelijk is of reeds bij u bekend is. 

10. U bent gehouden bij het gebruik van TIP  te allen tijde 

de instructies op te volgen van Screenforce, de 

Screenforce Participanten en de release notes van 

Twijg-IT. 

11. Screenforce en de Screenforce Participanten hebben 

het recht het gebruik van TIP te monitoren. 

12. Indien het vermoeden bestaat dat een derde zonder 

gebruiksrecht toegang heeft gekregen tot de 

informatie in TIP  bent u verplicht inzage te verlenen 

die noodzakelijk is om vast te stellen dat uw toegang 

niet betrokken is geweest bij deze inbreuk. 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid en geen garantie 

13. De informatie en functionaliteit in TIP worden 

verzorgd door derden. Screenforce kan de juistheid en 

volledigheid niet garanderen. Tenzij andersluidende 

afspraken zijn gemaakt wordt de dienst om niet ter 

beschikking gesteld. 

14. De Screenforce Participanten verstrekken geen 

garanties ten aanzien van de juistheid en volledigheid 

van de beschikbare data via TIP. 
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15. Screenforce en de Screenforce Participanten zijn niet 

aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of 

gerelateerd is aan uw gebruik van TIP, behalve en voor 

zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door 

opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van 

Screenforce of de Screenforce Participanten. 

16. U vrijwaart Screenforce en de Screenforce 

Participanten voor alle aanspraken van derden in 

verband met het gebruik van TIP. 

17. Voor het gebruik van TIP  moet uw computer voldoen 

aan bepaalde systeemeisen. Screenforce en de 

Screenforce Participanten kunnen niet garanderen dat 

TIP  op uw computer functioneert. 

Updates en beschikbaarheid 

18. Screenforce en de Screenforce Participanten kunnen 

TIP geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) ontoegankelijk 

maken of offline halen, zonder opgaaf van reden. 

Screenforce en de Screenforce Participanten zullen 

proberen u voorafgaand aan een eventuele sluiting op 

de hoogte te brengen, maar zij zijn daartoe niet 

verplicht. 

 

 

 

 

 

Slotbepalingen 

19. U stemt er mee in dat Screenforce of de Screenforce 

Participanten vertrouwelijke informatie met 

betrekking tot uw gebruik van TIP  ter beschikking stelt 

aan Twijg-IT voor zover dit noodzakelijk is voor 

gebruikersondersteuning. 

20. Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle 

eerdere afspraken en overeenkomsten die zijn 

gemaakt of gesloten tussen Screenforce, de 

Screenforce Participanten en u ten aanzien van het 

gebruik van TIP. 

21. Screenforce en de Screenforce Participanten mogen 

deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen en 

aanvullen. 

22. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiks-

voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven 

de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

23. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlandse 

recht en hieruit voortvloeiende geschillen zullen 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 

Amsterdam. 

Aldus voor akkoord getekend en aanvaard jegens Screenforce en de Screenforce Participanten 

 

 

TIP Gebruiker 

Firmanaam:                      _____________________________________________________________ 

Straat, huisnummer:       _____________________________________________________________ 

Postcode, woonplaats:   _____________________________________________________________ 

Mailadres:                         _____________________________________________________________ 

Telefoonnummer:           _____________________________________________________________ 

 

Handtekening:                 _____________________________________________________________  

 


