
 
GEBRUIKSVOORWAARDEN 
Wettelijke informatie en algemene gebruiksvoorwaarden van de 
website www.1808.nl  en diens prestaties. 
1. WEBSITE, DIENS GERECHTIGDE EN GEBRUIKERS. 
1.1. Onderwerp: 
De huidige informatie en de voorwaarden die hierna worden vastgesteld, 
betreffen en reguleren het gebruik van de internetsite (in het vervolg “1840 
BV”) die wordt geopend via de domeinen www.1808.nl; en andere die in de 
toekomst zullen worden bijgevoegd. 
1.2. Identificatie van de gerechtigde: 
Dit Portaal en diens domeinen behoren toe aan 1840 BV, KvK nummer 
62906461. Adres: Keizersgracht 62-64, 1015 CS, Amsterdam. 
Ingeschreven bij het Handelsregister in Amsterdam. De activiteit van 1840 
BV is onderworpen aan de ACM (Autoriteit Consument & Markt) en 
beschikt over de vereiste autorisatie voor het uitvoeren van haar activiteit. 
1.3. Helpdesk: 
Voor de gebruikers is een Helpdesk ter beschikking waarmee contact kan 
worden opgenomen via het reeds aangegeven postadres of via 
het info@1840.nl 
 
1.4. De toegang tot en/of het gebruik van dit portaal kent de conditie 
van “gebruiker” toe,  die de hier beschreven Voorwaarden accepteert, 
vanaf de genoemde toegang en/of het gebruik. Het browsen van sommige 
pagina’s van dit portaal impliceert de acceptatie van de voorwaarden die 
het gebruik reguleren en/of de aanname van specifieke diensten 
aangeboden aan de gebruikers via www.1808.nl, waarvan de gebruiker 
naar behoren op de hoogte zal worden gesteld vóór het gebruik. 
Bepaalde prestaties van de website kunnen onderworpen zijn aan 
Bijzondere Voorwaarden die de huidige Algemene Voorwaarden zullen 
aanvullen en, indien van toepassing, de voorkeur zullen hebben. Het 
gebruik van iedere prestatie van de website veronderstelt de volledige 
acceptatie van alle van de huidige Algemene Voorwaarden evenals van de 



Bijzondere Voorwaarden die, indien van toepassing, worden vastgesteld. 
Op ieder moment, en zonder noodzaak van waarschuwing vooraf, kan 
1840 BV het gebruik van de website weigeren in het geval van het niet 
voldoen aan de Algemene of Bijzondere Voorwaarden. 
1.5 Als de Gebruiker woonachtig is in Nederland, verklaart meerderjarig te 
zijn, of zo niet, de goedkeuring heeft van zijn of haar ouders, voogden of 
wettelijke vertegenwoordigers, welke als verantwoordelijken zullen worden 
beschouwd van de acties die uitgevoerd worden door de minderjarigen of 
overige ten laste komende, volgens de geldige regelgeving. 
 
1. ALGEMENE VOORWAARDEN. 
2.1. Verbintenis van de gebruiker: 
De Gebruiker die toetreedt tot het Portaal verbindt zich tot het correcte 
gebruik van alle diensten die zich daarop bevinden, in overeenstemming 
met de geldende wetgeving die van toepassing zou zijn, de moraal en 
algemeen aanvaarde goede gebruiken, en de openbare orde, de huidige 
Algemene Voorwaarden en, indien van toepassing, de geldende Bijzondere 
Voorwaarden, en weerhoudt zich ervan handelingen uit te voeren die tegen 
het belang van 1840 BV of van derden in zouden kunnen gaan. In het 
bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, verbindt de GEBRUIKER zich ertoe 
geen informatie te verstrekken of te publiceren die op wat voor manier dan 
ook: 
1. de fundamentele rechten en openbare vrijheden, erkend in de grondwet, in 

de internationale verdragen en door de rest van het Rechtssysteem, 
overtreden, denigreren of aanvallen; 

2. criminele, denigrerende, lasterlijke, gewelddadige of, in het algemeen, aan 
de wet, de moraal, of de goede gebruiken en openbare orde tegengestelde 
handelingen veroorzaken, aansporen of bevorderen; 

3. discriminerende handelingen of ideeën, op grond van geslacht, ras, religie, 
geloof, leeftijd of geestestoestand, veroorzaken, aansporen of bevorderen; 

4. onjuist, ambivalent, onnauwkeurig, ongepast is, of die op wat voor manier 
dan ook misleidend is omtrent het onderwerp of omtrent de intenties of 
doeleinden van de verkoper; 



5. de bedrijfsgeheimen of de met derden bedongen vertrouwelijkheid schendt; 
6. in strijd is met de wetten op intellectueel of industrieel eigendom, in het 

bezit van derden, illegale of misleidende publiciteit is, en oneerlijke 
concurrentie. 

7.  
1840 BV zal de gegevens of informatie, verstrekt door de GEBRUIKER, 
zonder noodzaak van waarschuwing vooraf, van haar webportaal 
verwijderen, in de volgende gevallen: 
– Wanneer het bekend wordt bij 1840 BV dat een rechtbank of competent 
administratief orgaan de onwettigheid van de gegevens of de informatie 
heeft verklaard, of dat deze de rechten schenden van een derde 
ontvankelijk voor schadevergoeding. 
– Wanneer een rechtbank of competent administratief orgaan heeft 
bevolen dat zij moet worden verwijderd of dat de toegang tot genoemde 
informatie moet worden verhinderd. 
– Wanneer het op welke manier dan ook bekend wordt bij 1840 BV dat de 
activiteit of de verstrekte informatie onwetmatig is of zaken of rechten van 
derden beschadigen ontvankelijk voor schadevergoeding. 
– Wanneer 1840 BV wordt ingelicht door een derde die benadeeld is door 
mogelijke overtredingen op het gebied van gegevensbescherming, rechten 
van de informatiemaatschappij, auteursrechten, privacybeleid of 
bedrijfsgeheim, enzovoorts. 
– Wanneer de GEBRUIKER de huidige Gebruiksvoorwaarden niet nakomt. 
2.2. Aard van de prestaties: 
De toegang tot het Portaal en diens prestaties is, in principe en tenzij 
anders wordt aangegeven, gratis. De aanwezigheid van een product of 
dienst op de website kan een zeer beperkte termijn hebben. In dit opzicht 
garandeert 1840 BV niet de onbepaalde aanwezigheid van haar prestaties, 
noch de uitvoering van back-ups van de inhoud, noch het behoud van de 
kosteloosheid. De gebruiker zal zodoende geen recht hebben op het 
vorderen van de restitutie van toegang, inhoud, documenten, voorwaarden, 
of andere soorten gegevens. 1840 BV behoudt zich het recht voor om 
zonder aankondiging vooraf de wijzigingen die zij opportuun acht uit te 



voeren op haar portaal, waarbij zij zowel de inhoud en de diensten die 
hierop worden verleend kan veranderen, verwijderen of toevoegen, als de 
vorm waarin deze verschijnen qua presentatie of lokalisatie op haar 
portaal. 
2.3. Verantwoordelijkheden. 
De informatie gepubliceerd op de huidige Website heeft een informatief 
karakter en is verkregen van derde partijen die de gerechtigden zijn van 
genoemde informatie. 1840 BV streeft ernaar dat op ieder moment de 
verstrekte informatie exact is en bijgewerkt, maar stelt zich niet 
verantwoordelijk voor de juistheid, geschiktheid, integriteit of waarheid van 
de beschikbaar gestelde informatie, en beperkt zich tot het publiceren 
ervan; noch voor de schade en benadelingen van iedere aard die 
voortvloeien uit het gebrek aan beschikbaarheid of aan continuïteit van het 
functioneren van de aangeboden services op de website. 
1840 BV neemt geen verantwoordelijkheid voor de schade of benadelingen 
van welke aard dan ook die berokkent kunnen worden aan de gebruikers 
door oorzaken volledig buiten haar wil en werkterrein om, en bij wijze van 
voorbeeld wanneer onder andere de volgende omstandigheden 
meespelen: 
· 1840 BV neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of 

benadelingen van welke aard dan ook die het gevolg zijn van incidenten of 
onderbrekingen in het normale functioneren van haar systeem, die buiten 
haar wil en/of controle om zijn, en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, 
voor die, die het gevolg kunnen zijn van de incidenten of onderbrekingen in 
het normale functioneren van de verbinding met de netwerken of door 
technische oorzaken, of door ieder soort virus of ander element dat 
wijzigingen in het computersysteem kan veroorzaken, noch voor de schade 
en benadelingen die deze zelfde elementen kunnen veroorzaken aan de 
hardware of software van de gebruikers. 

· 1840 BV garandeert niet de onfeilbaarheid noch de effectiviteit van de 
aangeboden services, noch het commerciële karakter en de geschiktheid van 
de informatie van haar Website voor een concreet doeleinde. 

· 1840 BV garandeert niet de privacy en veiligheid bij het gebruik van haar 



services door de gebruikers. 
· 1840 BV neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie en 

gegevens die haar ter distributie worden verstrekt door de GEBRUIKER 
noch voor de waarheid of nauwkeurigheid daarvan. 

1840 BV behoudt zich eveneens het recht voor om de service zonder 
aankondiging vooraf gedeeltelijk of geheel te onderbreken wegens het 
bijwerken van haar services of vanwege technische wijzigingen of 
defecten. 
2.4. Intellectueel of industrieel eigendom: 
(i) 1840 BV is eigenaar van alle rechten van industrieel en intellectueel 
eigendom van deze website en van de elementen en inhoud hierop, met 
uitzondering van die rechten die geen eigendom zijn van dit bedrijf en die 
toebehoren aan hun respectievelijke eigenaren op de manier waarop ze 
worden herkend op de website. In het vervolg wordt onder “inhoud” 
verstaan de gegevensbestanden, teksten, grafieken, tekeningen, 
ontwerpen, codes, software, foto’s, afbeeldingen, uitdrukkingen en 
informatie, evenals iedere andere creatie die beschermd is door de 
nationale wetten en internationale verdragen over intellectueel en 
industrieel eigendom. 
(ii) Alle namen van producten, bedrijven, merken en logo’s die op de 
huidige website verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke 
eigenaren of gerechtigden, ongeacht of ze het symbool © van Copyright of 
® van geregistreerd merk bevatten. 
De GEBRUIKER erkent dat die inhoud die geen eigendom is van 1840 BV, 
onder de exclusieve verantwoordelijkheid valt van de persoon of 
gemeenschap die hem heeft gegenereerd. 
(iii) De inhoud van deze Website wordt beschermd door de wetten op 
industrieel en intellectueel eigendom. De GEBRUIKER mag daarom niet de 
gehele of een deel van de inhoud wijzigen, doorgeven, verspreiden, 
hergebruiken, opnieuw verzenden of gebruiken voor openbare of 
commerciële doeleinden zonder de nadrukkelijke toestemming van 1840 
BV of van de eigenaren of gerechtigden van de genoemde inhoud, 
krachtens een losstaand contract. 



De GEBRUIKER mag geen merken, commerciële namen of logo’s van 
bedrijven gebruiken waarmee hij of zij verwarring zaait of beoogt te zaaien 
aangaande de bevoegde eigenaar of gebruiker van genoemde 
onderscheidingstekens. 
1840 BV verwerpt iedere verantwoordelijkheid voor wat betreft de 
frauduleuze publicatie door ongeautoriseerde personen van websites of 
internet portalen of dergelijke die het merk en de commerciële naam van 
1840 BV gebruiken met als doel handelingen, die verwarring of laster 
zaaien, te verrichten ten nadele van 1840 BV en haar gebruikers. 1840 BV 
behoudt zich alle juridische stappen voor die zij tot haar beschikking heeft 
om te vervolgen en de bijpassende sancties en schadevergoedingen te 
eisen voor schade en benadelingen bij degenen die betrokken zouden zijn, 
direct of indirect, bij de geciteerde frauduleuze handelingen en schending 
van de wetmatige rechten en belangen van 1840 BV en haar gebruikers. 
(iv) In geen enkel geval veronderstelt het gebruik of de toegang tot het 
Portaal of tot de diensten de toekenning van enig recht aan de gebruiker 
over zulke inhoud. Niettemin verleent 1840 BV een persoonlijke, niet-
overdraagbare en niet-exclusieve, licentie aan de GEBRUIKER, om de 
software te gebruiken die 1840 BV hem of haar verschaft als onderdeel van 
de services die hem of haar worden geboden. Deze licentie heeft als enig 
doeleinde het toestaan van de GEBRUIKER om de door 1840 BV 
verleende diensten te gebruiken en ontvangen, in overeenstemming met 
wat is toegestaan in het huidige contract. 
De GEBRUIKER mag de inhoud van de website naar zijn of haar terminal 
overzetten, maar 1840 BV draagt het eigendom van haar software niet over 
naar hem of haar. De GEBRUIKER is de eigenaar van het apparaat 
waarop de software wordt gebruikt, maar het is 1840 BV die alle rechten 
van intellectueel en industrieel eigendom behoudt over de software. 
Ieder ongeautoriseerd gebruik van de software of de inhoud kan de wetten 
schenden op intellectueel eigendom, industrieel eigendom, persoonlijke 
rechten, rechten op publiciteit en communicatie, merken, evenals andere 
toepasbare regelgeving. 
(v) 1840 BV zal alle rechten doen gelden die door de wet worden 



overwogen, door middel van het uitoefenen van de toepasselijke civiele en 
strafrechtelijke procedures tegen degenen die haar rechten aantasten. 
(vi) De GEBRUIKER zal alle rechten behouden die hem of haar toekomen 
in relatie met de inhoud die hij of zij zou kunnen verschaffen of publiceren 
op het portaal. Door het toezenden van deze inhoud verleent de 
GEBRUIKER een permanente, niet-overdraagbare en niet-exclusieve, 
licentie aan 1840 BV, om zulke inhoud te publiceren, verstrekken en 
verspreiden aan andere gebruikers binnen de grenzen en volgens de 
normen aangegeven door de GEBRUIKER zelf. 
De GEBRUIKER is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die hij of zij 
zelf zou kunnen creëren, overbrengen of tonen op het portaal terwijl hij of 
zij van diens services gebruikmaakt. 
 
2.5. Hypertekst links (links): 
De introductie van hypertekst links naar het Portaal moet de volgende 
voorwaarden respecteren: (i) er zullen geen onware, inexacte of onjuiste 
uitingen of aanduidingen worden gedaan over 1840 BV en haar services; 
(ii) de link zal alleen de toegang tot het portaal van 1840 BV toestaan, maar 
zal ze op geen enkele wijze kunnen reproduceren. 1840 BV behoudt zich 
het recht toe om de link te weigeren; (iii) tenzij uitdrukkelijk toegestaan door 
1840 BV, zal niet worden verklaard of geïmpliceerd dat 1840 BV de link 
heeft geautoriseerd of op enigerlei wijze de inhoud of services heeft 
gecontroleerd of geaccepteerd die worden aangeboden of ter beschikking 
gesteld op de website waarop de link wordt ingesteld; (iv) de website 
waarop de link wordt geplaatst, mag geen enkel merk, commerciële naam, 
bedrijfsembleem, benaming, logo, slogan of ander onderscheidingsteken 
bevatten dat toebehoort aan 1840 BV, behalve de tekens die in de URL 
verschijnen; (v) de website waarop de link wordt geplaatst, mag geen 
onwetmatige informatie of inhoud bevatten, en mag eveneens geen inhoud 
bevatten die de rechten van derden schenden; (vi) de instelling van de link 
houdt in geen geval het bestaan van een relatie in tussen 1840 BV en de 
eigenaar van de website waarop hij wordt geplaatst, noch de acceptatie of 
goedkeuring door 1840 BV van de inhoud of services die daar worden 



aangeboden of ter beschikking gesteld aan het publiek. 
De hypertekst links op de website hebben als doel het in kennis stellen van 
de Gebruiker van het bestaan van andere informatiebronnen over de 
materie op het internet en het vergemakkelijken van het zoeken naar 
informatie, en veronderstellen derhalve in geen geval een suggestie, 
uitnodiging of aanbeveling om deze sites te bezoeken. 1840 BV wijst 
iedere verantwoordelijkheid af voor wat betreft het resultaat. 
  
3.- TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK 
De huidige voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. 
De oplossing van ieder soort van geschil, ontstaan door het gebruik van de 
website en de toepassing van de huidige voorwaarden, zal worden de 
voorgelegd aan de Gerechtshoven en Rechtbanken van de stad 
Amsterdam. 
4.- CLAUSULE VOOR DE TOEGANG TOT DE SERVICE 
In overeenkomst met wat is bepaald in de Basiswet 15/1999, van 13 
december op Bescherming van Persoonlijke Gegevens, informeren wij u 
dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt via de formulieren van de 
huidige website zullen worden bijgevoegd bij de database van persoonlijke 
gegevens die 1840 BV naar behoren heeft ingeschreven ten overstaan van 
het NAG (Nederlands Agentschap voor Gegevensbescherming). 
Ook zullen de persoonlijke gegevens worden behandeld met het doel de 
vraag te beantwoorden die u ons mocht stellen via het formulier, evenals 
voor de verbetering van de telefonische informatieservices die door de 
Onderneming worden geleverd. Bovendien, en met hetzelfde doel, licht 
1840 BV u in over, en u stemt in met, de communicatie van genoemde 
gegevens aan andere bedrijven van de groep 1840 BV. 
Aan natuurlijke personen biedt 1840 BV de mogelijkheid om hun rechten uit 
te oefenen van toegang, rectificatie, opheffing en oppositie (ARCO) die de 
Basiswet 15/1999, van 13 december, op Bescherming van 
Persoonsgegevens hen verleent, door het formulier voor de behandeling 
van rechten ARCO, dat we u ter beschikking stellen te sturen naar het 
volgende postadres, Keizersgracht 62-64, 1015 CS, Amsterdam, of door 



middel van het sturen van een e-mail naar het volgende e-mailadres: 
info@1840.nl. Het betreffende formulier moet worden vergezeld van een 
fotokopie van het Nationaal Identiteitsbewijs en de zin “Bescherming van 
gegevens” ter referentie. 
De vertegenwoordigers of contactpersonen van rechtspersonen kunnen bij 
1840 BV de aanmelding, opzegging of wijziging (AMB) aanvragen van de 
gegevens van hun bedrijf, door middel van het formulier voor de 
behandeling van ABM dat we u ter beschikking stellen, u kunt een bericht 
sturen naar het volgende postadres, Keizersgracht 62-64, 1015 CS, 
Amsterdam, of door middel van het sturen van een e-mail naar het 
volgende e-mailadres: info@1840.nl. Het genoemde formulier moet worden 
vergezeld van een bewijs van de vertegenwoordiging van het bedrijf, een 
fotokopie van het Nationaal Identiteitsbewijs en het woord “ABM” ter 
referentie. 
Tot slot, herinneren wij u eraan dat deze Bijzondere Voorwaarden voor 
toegang tot de service worden aangevuld door de Algemene 
Gebruiksvoorwaarden. 
 
5.- GEGEVENSBESCHERMING 
5.1. Bestand en doelstelling: 
In overeenstemming met wat is vastgesteld in de Basiswet 15/1999, van 13 
december, op Bescherming van Persoonlijke Gegevens - (in het vervolg 
LOPD), zullen de persoonsgegevens die de gebruikers van de website aan 
1840 BV verstrekken via deze pagina, worden bijgevoegd in een bestand 
waarvan 1840 BV gerechtigde is en dat naar behoren ingeschreven staat 
ten overstaan van het Nederlandse Agentschap voor 
Gegevensbescherming. De verkregen persoonsgegevens zullen worden 
behandeld met als doel het naar behoren afhandelen van de door de 
gebruiker gedane aanvraag, evenals voor de verbetering van de kwaliteit 
van de door 1840 BV geboden telefonische raadpleging service. De 
gegevens van de geregistreerde gebruikers zullen eveneens worden 
gebruikt om interne statistieken te genereren in relatie tot de toegang en 
het gebruik van de website. 



Tenslotte, kunnen de gegevens van de gebruikers worden afgestaan aan 
andere bedrijven van de groep 1840 BV voor de uitvoering van services die 
gerelateerd zijn aan de prestaties van de website, evenals met het doel de 
kwaliteit van de geboden service te verbeteren. 
5.2. Veiligheidsniveaus 
1840 BV neemt de veiligheidsniveaus aan die zijn vastgesteld in het 
Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, houdende het Reglement 
voor de ontwikkeling van de LOPD. Niettemin, neemt 1840 BV geen enkele 
verantwoordelijkheid voor de schade of benadelingen die voortvloeien uit 
wijzigingen die derden kunnen veroorzaken in de computersystemen, 
elektronische documenten of bestanden van de gebruiker. 


