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PRIVACY- EN COOKIEBELEID 
Privacybeleid 
Gameland (hierna ook genoemd “wij”) respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons 
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Te denken valt hier aan e-mailadressen en/of overige gegevens welke gevraagd worden bij het adverteren op onze site 
Gameland.nl en Marktplaats.Gameland.nl. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen zoals die gesteld 
worden door de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

Gegevensverwerking 
Uw persoonsgegevens worden door Gameland verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten inzake het adverteren op onze site Gameland.nl en 
Marktplaats.Gameland.nl. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als nodig is in verband met de aard van het verstrekken van de gegevens. 

Bezoekgegevens 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit kan het IP-adres van uw computer betreffen en gegevens die de browser van een bezoeker 
meestuurt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag op de website. Hiermee kunnen wij tevens de werking 
van de website optimaliseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Google Analytics 
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij de Google 
zoekresultaat pagina’s zijn. Deze informatie, met inbegrip van uw IP-adres, wordt door Google overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
Voor meer informatie omtrent het privacybeleid van Google eninformatie omtrent het specifieke privacybeleid van Google Analytics, zie de volgende websites: 
http://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/ en https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl  

Gebruik van informatie 
Google gebruikt deze informatie zodat zij kan bijhouden hoe onze website gebruikt wordt. Dienaangaande kan zij ons rapporteren en haar adverteerders 
informeren over de effectiviteit van hun campagnes. Indien hiertoe wettelijk verplicht, kan Google deze informatie aan derden verschaffen, ook als zij deze 
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hierin geen zeggenschap. Google is geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor 
andere diensten.  

Social Media 
Deze site hanteert buttons om pagina’s te kunnen promoten of te delen op social media zoals Facebook. Deze buttons zijn voorzien van een code die door de 
sociale netwerken zelf worden aangeleverd, die onder meer een cookie plaatst. In de privacyverklaring van deze social media kunt u nalezen wat zij met de 
gegevens doen die zij met deze code verwerken.  

Cookiegebruik 
Bij het aanbieden van elektronische diensten maken wij gebruik van cookies. Dit is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en 
door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Via onze 
website worden cookies van Google geplaatst, als deel van de “Analytics”-dienst (zie verder kopje hierboven “Google Analytics”).  

Disclaimer 
Wij behouden ons het recht voor dit “Privacy- en Cookiebeleid” te allen tijde aan te passen. De meest recente lijst staat altijd op onze website gepubliceerd.  

 

BLOGVOORWAARDEN (AUTEURSVOORWAARDEN) 
Algemeen 
Alle Blogs (Features, Gameaccessoires, Overige, Pc Hardware, Previews, Reviews en Nieuwsberichten) worden na goedkeuring door Gameland.nl (hierna te 
noemen Gameland) 1 op 1 (met inbegrip van foto’s en/of video’s) gratis geplaatst op de site van Gameland, inclusief bronvermelding (auteur en/of website). Het is 
uitdrukkelijk niet toegestaan reclame in de blogs te verwerken (zoals deeplinking of Google adds), tenzij dit anders overeengekomen wordt met Gameland.. 
Gameland behoudt zich tevens het recht voor om blogs te weigeren, indien zij van mening is dat de inhoud dusdanig van aard is dat deze niet het algemeen belang 
van de doelgroep van Gameland dient.  

Auteurs- (licentie)rechten/Copyright 
Gameland gaat er vanuit dat de (auteurs-/licentie-)rechten met betrekking tot de inhoud van de blogs (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s 
en/of teksten of andere informatie) uitsluitend berusten bij de auteur (zijnde de bron en/of website die de blog heeft aangeleverd) of dat deze toestemming heeft 
verkregen om de blog onder zijn of haar naam uit te brengen, inclusief de daarin gebruikte foto’s en/of video’s en teksten (of gedeelten daarvan). Gameland is 
nimmer aansprakelijk te stellen voor onjuist of onrechtmatig gebruik van teksten, foto’s of video’s. Na plaatsing op de site van Gameland wordt de blog 
opgenomen in het archief en blijft te allen tijde ter beschikking van Gameland, tenzij Gameland hiertoe via juridische weg i.v.m. onrechtmatig gebruik door de 
auteur, zijnde de bron en/of website die de blog heeft aangeleverd, wordt verzocht de blog te verwijderen. 

Aanmelding blog 
Door middel van een mail naar de redactie van Gameland, blogs@gameland.nl  kan een blog worden aangemeld. Hierin kan men de link naar de desbetreffende 
blog vermelden, de bronvermelding en de categorie waarin de blog geplaatst moet worden (de keuze kan gemaakt worden uit “Features”, “Gameaccessoires”, 
“Overige”, “Pc Hardware, “Previews”, Reviews” of “Nieuws”). Het is niet mogelijk de blog onder meer dan 1 categorie te laten plaatsen. Na goedkeuring door 
Gameland (de blog en site worden gecheckt) wordt de blog zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 24 uur) onder de gewenste categorie geplaatst. Aanmeldingen via 
niet functionerende email adressen of onder vermelding van niet bestaande of niet functionerende websites worden niet geaccepteerd.  

Voorwaarden 
Door het aanmelden van een blog gaat de auteur (zijnde de bron en/of website) automatisch akkoord met het feit dat Gameland zijn of haar blogsite daarna als 
nieuwsbron kan gaan gebruiken. Dit houdt in dat relevante blogs (met bronvermelding) zonder nadere kennisgeving eventueel op Gameland worden geplaatst. 
Uiteraard kan de auteur (zijnde de bron en/of website) nieuwe blogs ook direct onder de aandacht brengen via het eerder genoemde mailadres (zie “Aanmelding 
blog”). Wanneer de auteur (zijnde de bron en/of website) geen plaatsing meer wenst van zijn of haar blogs, dient dit ook per mail te worden doorgegeven. Reeds 
geplaatste blogs zullen te allen tijde ter beschikking blijven van Gameland en kunnen niet verwijderd worden, tenzij Gameland hiertoe via juridische weg wordt 
verzocht i.v.m. onrechtmatig gebruik door de auteur, zijnde de bron en/of website die de blog heeft aangeleverd.  

http://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl
mailto:blogs@gameland.nl
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DISCUSSIEBORDVOORWAARDEN 
Algemeen 
Om gebruik te maken van het discussiebord op Gameland hoef je geen account aan te maken of je te registreren. De uitgangspunten van het discussiebord zijn het 
uitwisselen van informatie of wetenswaardigheden (en/of vragen stellen of beantwoorden) over games in het bijzonder of gaming in het algemeen. Je kunt kiezen 
uit verschillende categorieën om jouw topics te plaatsen. Mis je een categorie? Geef dit dan aan ons door. 

Voorwaarden (spelregels) 
Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw berichten. Wij adviseren om geen persoonlijke informatie op het discussiebord te plaatsen zoals 
adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie. Gameland staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de berichten die op het 
discussiebord geplaatst worden en draagt hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid. De berichten die geplaatst worden mogen uiteraard niet in strijd 
zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde. Ook grof taalgebruik wordt niet geaccepteerd. Het discussiebord mag niet gebruikt worden voor 
reclame- en/of marketingdoeleinden. Gameland behoudt zich het recht voor om berichten te verwijderen die in strijd zijn met het gestelde in punt 3 en 4 of 
anderszins niet thuishoren op het discussiebord.  

 
COPYRIGHT 
Eigendomsrechten 
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Gameland.nl, het Game Portaal van Nederland, berusten uitsluitend bij Kostprijscalculatie, waarvan 
Gameland.nl een onderdeel is. 

Auteursrechten 
De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden en/of teksten of andere informatie) 
berustend uitsluitend bij diegenen die deze inhoud tot stand hebben gebracht (leveranciers, auteurs, ondernemers, eigenaren gelinkte sites etc.). De  inhoud van 
deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kostprijscalculatie is het onder meer niet 
toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve 
voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website. 

Toegang informatie 
Kostprijscalculatie heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien 
er, naar het uitsluitend oordeel van Kostprijscalculatie, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.  

Aanpassen 
Kostprijscalculatie heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te 
passen. Dit geldt voor tekst-, en/of muziek- en beeldmateriaal. 

 
DISCLAIMER 
Inhoudelijk 
Wij besteden continue zorg en aandacht aan de site Gameland.nl en de daarin opgenomen links en informatie. Desondanks kunnen wij niet instaan voor de 
volledigheid, juistheid of recentheid van de inhoud van deze site. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade (direct of indirect) 
van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site, of door het (on)bereikbaar zijn van deze site door wat voor oorzaak dan ook. 

Artikelen en/of advertenties 
De meningen en beweringen welke in mededelingen en/of artikelen en/of advertenties op deze site en/of op haar dochterpagina’s en/of op de sites waarnaar 
gelinkt wordt, geuit worden, zijn die van de auteur en/of adverteerder en/of eigenaar van de gelinkte site en niet noodzakelijkerwijs die van de webmaster, 
beheerder en eigenaar van Gameland of internet provider. Gameland kan hiervoor op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijkheid 
aanvaarden voor enigerlei schade (direct of indirect) die mogelijk hieruit zou kunnen voortvloeien. 
Gameland behoudt zich het recht voor om geplaatste links, banners, foto’s, video’s, sponsoring, advertenties of logo’s te verwijderen zonder restitutie van betaling 
of voorafgaande kennisgeving, indien deze om welke reden dan ook niet (meer) gerelateerd zijn aan games in het algemeen, of dusdanig van aard zijn veranderd 
na de overeengekomen plaatsing op de site, dat zij niet meer de doelgroep van Gameland dienen. 

Vrijwaring 
Gameland kan niet garanderen dat de informatie op deze site geschikt zal zijn voor het doel waarvoor de site wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en/of 
diensten worden aangeboden in de staat “zoals het is”, zonder enige impliciete garantie of zekerheid ten aanzien van bruikbaarheid of deugdelijkheid voor een al 
dan niet bepaald doel. Gameland. geeft geen garantie noch ondersteuning aan welk product of dienst dan ook genoemd op deze site of aan beweringen van 
vervaardigers en/of leveranciers. De gebruikers van deze site worden aangeraden om zelf onafhankelijke inlichtingen in te winnen of te onderzoeken of de 
informatie welke op deze site te vinden is al dan niet correct of betrouwbaar is. 

Wijzigingen/aanvullingen 
De inhoud van deze site wordt regelmatig ververst en/of aangepast c.q. aangevuld. Gameland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen en/of 
aanvullingen zonder opgaaf van reden of kennisgeving door te voeren.  

Aansprakelijkheid 
Gameland is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt, alsmede de wijze waarop deze met uw (privé)gegevens zullen omgaan. Lees 
altijd de (algemene) voorwaarden, disclaimer en/of copyright (indien aanwezig) van deze sites zorgvuldig door. 

 


