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Adverteervoorwaarden Interessante Stopplaats 
 
Doelgroep 
Op www.fietsenwandelweb.nl is alles te vinden om een mooie fietstocht of wandeltocht uit te 
stippelen. Adverteren als ‘Interessante Stopplaats’ op www.fietsenwandelweb.nl is mogelijk voor 
bedrijven en organisaties die van toegevoegde waarde zijn voor recreatieve fietsers en wandelaars, 
zoals accommodaties (hotel, bed and breakfast, groepsverblijf, vakantiehuis enz.), eet- en 
drinkgelegenheden, attracties, bezoekerscentra, musea, bezienswaardigheden, fietsverhuur e.d. 
Twijfelt u of u hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact met ons op. Fietsenwandelweb.nl 
behoudt zich het recht voor om een adverteerder uit te sluiten van deelname. 
 
De vermelding 
1. Als Interessante Stopplaats is uw vermelding op de volgende plaatsen op de website zichtbaar: 
- In het overzicht van Interessante Stopplaatsen in Nederland en in de diverse regio's 
- In het overzicht van 'Stopplaatsen in de buurt van deze route’ of in het overzicht 'Overnachten in de 
buurt van deze route' dat wordt getoond bij alle routes 
- In het overzicht 'Stopplaatsen in de buurt' dat wordt getoond bij alle Interessante Stopplaatsen. 
2. Een vermelding als Interessante Stopplaats omvat een uitgebreide beschrijving, contactinformatie, 
minimaal één link naar uw website en een e-mailformulier voor direct e-mailverkeer met de 
bezoekers van Fietsenwandelweb.nl. Voor meer informatie, de actuele prijs en het aanmeldformulier 
klik hier. 
3. Fietsenwandelweb.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van reden de 
lay-out en vormgeving van de vermeldingen aan te passen. Wijzigingen in het dienstenpakket 
worden per e-mail gecommuniceerd. Op een overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van 
toepassing. 
 
Verlengen en opzeggen 
1. Een abonnement kan ieder moment ingaan en wordt na het verstrijken van de termijn van 1 jaar 
automatisch verlengd met 1 jaar. 
2. U kunt uw abonnement tot 14 dagen voor het verstrijken van de termijn van 1 jaar schriftelijk of 
per e-mail opzeggen. Postadres: Loverstraat 35, 6031 VJ Nederweert. E-mailadres: 
info@fietsenwandelweb.nl.  

Plaatsing en controle van de vermelding 
Uw vermelding zal zorgvuldig worden verwerkt. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor eventuele 
fouten en/of onvolledigheden. Wij vragen u daarom uw vermelding te controleren en eventuele 
wijzigingen per e-mail aan ons door te geven. 
 
Beëindiging abonnement 
1. Fietsenwandelweb.nl restitueert geen abonnementsgeld wanneer u voor het einde van de 
abonnementsperiode uw vermelding wenst stop te zetten. 
2. Fietsenwandelweb.nl behoudt zich het recht voor om een abonnement te beëindigen indien:  
- Een adverteerder zich niet houdt aan de abonnementsvoorwaarden.  
- Fietsenwandelweb.nl klachten over een adverteerder ontvangt. 
- Een adverteerder een betalingsachterstand heeft. 
3. Bij beëindiging van het abonnement door Fietsenwandelweb.nl restitueert Fietsenwandelweb.nl 
geen abonnementsgeld. 

http://www.fietsenwandelweb.nl/page/view/8/adverteren-als-interessante-stopplaats-.nl
mailto:info@fietsenwandelweb.nl
http://www.fietsenwandelweb.nl/page/contact.nl
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Privacy en nieuwsbrief 
1. Fietsenwandelweb.nl verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor die doeleinden waarvoor 
deze werd verzameld en in overeenstemming met deze adverteervoorwaarden. Uw gegevens zullen 
gebruikt worden voor verbetering en ontwikkeling van de website en onze interne administratie. 
2. Daarnaast zal Fietsenwandelweb.nl uw gegevens gebruiken om u door middel van onze 
nieuwsbrieven op de hoogte te houden van o.a. voor u relevante ontwikkelingen, 
websiteverbeteringen en interessante aanbiedingen. Ontvangt u deze informatie liever niet, dan kunt 
u dit mailen naar info@fietsenwandelweb.nl of u kunt zich onderaan de nieuwsbrief afmelden. 
 
Wijzigingen 
Fietsenwandelweb.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
adverteervoorwaarden. Wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail of de digitale nieuwsbrief 
van Fietsenwandelweb.nl. 
 
Aansprakelijkheid 
1. Fietsenwandelweb.nl zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid van de website 
te realiseren, maar biedt hierover geen garanties. 
2. Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn 
van de website om welke reden dan ook. 

Privacy-beleid en Algemene Voorwaarden 
Het is van belang dat u kennis neemt van het Privacy-beleid en de Algemene Voorwaarden  van 
Fietsenwandelweb.nl. 


