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Deze algemene voorwaarden en de privacybepaling beschikbaar op onze website zijn van toepassing op 
alle dienstverlening van Artikel.nl, onderdeel van Internet Company B.V. gevestigd aan de P.J. Oudweg 4, 
1314 CH te Almere en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61838659. 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Artikel.nl aanbiedt en op elke 
overeenkomst tussen Artikel.nl en de gebruiker. Artikel.nl behoudt zich het recht voor de algemene 
voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te maken van de diensten van Artikel.nl stemt u in met 
de algemene voorwaarden. Lees ze daarom zorgvuldig door.  

Door het aanmaken van een account via Artikel.nl verstrekt u persoonsgegevens die nodig zijn voor de 
uitvoering van onze dienstverlening. Aangezien uw privacy erg belangrijk voor ons is, gaan we zorgvuldig om 
met uw gegevens en willen we u graag op de hoogte houden van ons privacybeleid. Lees daarom ook onze 
privacybepaling.  

Diensten  

Het doel van Artikel.nl is kennisdelen. Om dit doel te realiseren, biedt Artikel.nl een contentplatform waar 
gebruikers (lezers, auteurs en adverteerders) doelgericht informatie kunnen lezen en uitwisselen door het 
publiceren van artikelen, beoordelen van elkaars artikelen, plaatsen van reacties en delen van ervaringen. 
Het kan gaan om how-to’s, educatieve artikelen, fictie, opiniestukken, en reviews over films of boeken. 
Onderwerpen variëren. Op de contentpagina's is ruimte opgenomen voor advertenties. Gebruikers kunnen 
zelf advertenties plaatsen en Artikel.nl kan in opdracht van adverteerders advertenties plaatsen. De 
advertentieruimte wordt ingekocht bij Artikel.nl.  

Artikel.nl heeft uitsluitend een faciliterende rol in het beschikbaar stellen van informatie, en het selecteren 
van informatie afhankelijk van persoonlijke voorkeuren voor huidige en toekomstige gebruikers. Artikel.nl is 
geen zelfstandig medium dat content aanbiedt van eigen auteurs. Auteurs die exclusieve content plaatsen 
via Artikel.nl ontvangen daar een vergoeding voor. Een artikel kan niet gepubliceerd worden zonder naam 
van de auteur.  

Account 

U kunt zich registreren bij Artikel.nl als gebruiker door het aanmaken van een account. Via uw eigen 
profielpagina beheert u uw account. U kunt hierin aangeven over welke onderwerpen u nieuwsbrieven wilt 
ontvangen. Met een nieuwsbrief ontvangt u de laatste publicatie op Artikel.nl over de door u geselecteerde 
onderwerpen. Via uw account kunt u ook aangeven bij welke artikelen u een advertentie wilt plaatsen en wat 
voor budget u daarvoor wilt vrijmaken. Bent u auteur voor Artikel.nl dan kunt u zien welke artikelen u heeft 
gepubliceerd en bij welke artikelen van medeauteurs u reacties/beoordelingen hebt geplaatst.  

Prijs en betaling  

Auteurs die een artikel schrijven, exclusief voor Artikel.nl, ontvangen daarvoor een financiële vergoeding. Dit 
kan een eenmalige betaling zijn of een terugkerende vergoeding die afhankelijk is van het aantal lezers dat 
een artikel trekt. Voordat de auteur het artikel publiceert, kan hij/zij zelf de gewenste vergoeding aanvinken.  

Gebruikers kunnen bij Artikel.nl online advertentie-ruimte inkopen. De tarieven variëren afhankelijk van de 
grootte, het type, de positie van de advertentie en het aantal views dat de advertentie trekt.  

Aansprakelijkheid  

Artikel.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die u als gevolg van het gebruik van de website lijdt, tenzij 
die schade is ontstaan op basis van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Artikel.nl.  

Ondanks de constante zorg en aandacht die Artikel.nl besteedt aan haar website en de daarin opgenomen 
gegevens, kan Artikel.nl niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de geplaatste informatie. 
Gegevens, beweringen en meningen geuit in artikelen zijn die van de auteur en niet van Artikel.nl. Derhalve 
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is Artikel.nl niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden. Artikel.nl is  
voorts niet aansprakelijk voor de (on)bereikbaarheid van de website.  

Licentie 

Als u content deelt via de website dan geeft u Artikel.nl een eeuwigdurende, onvoorwaardelijk licentie om 
deze content of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, 
op te slaan of anderszins te gebruiken om ten behoeve van het doel van de website kennis te delen. 
Artikelen of reacties kunnen slechts verwijderd worden indien Artikel.nl daartoe wordt verzocht. Het is dan ter 
vrije beoordeling van Artikel.nl om de informatie al dan niet te verwijderen. Heeft Artikel.nl een (eenmalige of 
terugkerende) vergoeding betaald voor het artikel dan wordt het artikel pas verwijderd nadat de auteur de 
betaling(en) heeft teruggestort.  

Gebruik  

Als voorwaarde voor het gebruik van onze dienstverlening gaat u ermee akkoord geen informatie aan te 
bieden die:  

a. in strijd is met het bepaalde in deze voorwaarden; 

b. in strijd is met wettelijke bepalingen en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer 
betaamt; 

c. vals en misleidend is; 

d. racisme, haat of geweld bevordert.; 

e. wordt gegeven met een valse identiteit; 

f. bedoeld is als spam, of uitsluitend om reclame te maken, tenzij het een advertentie betreft waarvoor 
Artikel.nl uitdrukkelijk toestemming toe heeft gegeven;  

g. inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten; 

h. privacyrechten schendt; 

i. op enige andere wijze onrechtmatig is.  

Artikel.nl behoudt zich het recht voor uw artikelen en/of bijdragen te verwijderen danwel u de mogelijkheid tot 
het plaatsen daarvan te ontnemen, indien u niet voldoet aan bovengenoemde richtsnoeren.  

Voorts heeft Artikel.nl in een dergelijk geval het recht te allen tijde data, accounts en profielen voor 
onbepaalde duur te verwijderen en/of gebruikers de toegang tot de website te ontzeggen.  

Intellectuele eigendomsrechten 

Gebruikers staan ervoor in dat de informatie die zij verstrekken juist is en geen inbreuk maakt op 
auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder, maar niet beperkt, tot tekst. beeldmateriaal en andere 
creaties.  

Indien auteurs ander beeldmateriaal toevoegen, dan staan zij ervoor in dat hiermee geen auteursrechten 
worden geschonden.  

Maakt een auteur desalniettemin inbreuk op intellectuele eigendomsrechten dan wordt de aansprakelijkheid 
voor een mogelijke claim van derde(n) die hieruit voortvloeit, gedragen door de auteur. 



Vrijwaring 

Gebruikers zijn aansprakelijk voor en vrijwaren Artikel.nl zowel in als buiten rechte  
voor alle aanspraken van derden ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente verband houdende 
met of voortvloeiend uit het gebruik van onze dienstverlening en/of gebruik van onze website in strijd met de 
voorliggende voorwaarden.  

Klachtenregeling 

Wij doen onze uiterste best onze gebruikers tevreden te stellen. Heeft u toch een klacht dan horen we het 
graag. Stuur uw klacht dan zo volledige mogelijk naar klacht@artikel.nl. Artikel.nl streeft ernaar om uw klacht 
binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen.  

Geschillen 

Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Artikel.nl streeft naar 
buitengerechtelijke geschilbeslechting. Biedt dit geen oplossing dan zullen geschillen worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  

U kunt met de link hieronder onze algemene voorwaarden downloaden: 
https://www.artikel.nl/pdf/algemenevoorwaarden.pdf  

U kunt met de link hieronder onze privacybeleid downloaden: 
https://www.artikel.nl/pdf/privacybepaling.pdf 
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