
Gebruiksvoorwaarden LionsApp NL 

1. Deze gebruiksvoorwaarden omschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt 

van de LionsApp NL. door het installeren van deze LionsApp NL gaat u akkoord met deze 

voorwaarden. 

 

2. Het Multiple District 110 (MD 110) verleent u hierbij een exclusieve, gratis, herroepbare licentie 

om de App te gebruiken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik in overeenstemming met 

deze gebruiksvoorwaarden. 

Intellectueel eigendom 

3. Alle intellectuele eigendomsrechten op de App en haar inhoud, waaronder software, afbeeldingen 

en databanken, zijn en blijven eigendom van MD 110 en haar licentiegevers. 

 

4. U mag de App niet aan derden (niet-Lions) ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, omzetten 

in broncode, onderwerpen aan reverse engineering of anderszins aanpassen. 

Wijziging van de App en de gebruiksvoorwaarden 

5. MD 110 kan op elk moment een nieuwe versie van de App uitbrengen, al dan niet met gewijzigde 

functionaliteiten en gebruikswijzen. 

 

6. MD 110 kan de gebruiksvoorwaarden veranderen met een eenvoudige kennisgeving. Indien 

gebruiker niet instemt met de wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden, dan eindigt het 

gebruiksrecht en dient u het gebruik van de App te staken. 

Privacy 

7. De LionsApp geeft toegang tot het Leden Online Lions Administratie Systeem (LOLAS) waar 

persoonsgegevens van leden zijn opgenomen. Deze persoonsgegeven zijn door u of via de 

clubsecretaris verstrekt met als doel om een ledenadministratie te voeren voor uw club en het MD 

110. Het MD 110 deelt deze gegevens met het hoofdkantoor van de internationale Lionsorganisatie 

in Oakbrook USA. Lionsleden die bezwaar maken tegen inzage van hun persoonsgegevens via de 

LionsApp of LOLAS kunnen gebruik maken van het recht op wijziging, correctie, of verwijdering. 

LOLAS biedt hier verschillende functionaliteiten. Voor specifieke verzoeken kan een Lionslid of 

clubsecretaris in overleg treden met de LOLAS beheerder. 

Aansprakelijkheidsbeperking 

8. Hoewel het MD 110 met de bouwer van de App grote zorg heeft besteed aan de ontwikkeling van 

de App, garandeert het MD 110 niet dat de App zonder onderbreking, fouten of gebreken zal 

werken, noch dat de informatie die erdoor verkregen wordt volledig, juist en up-to-date is. Het 

MD110 zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade en misbruik, van welke 

aard en omvang dan ook, die direct of indirect veroorzaakt wordt door gebruik. Schade die door 

raadpleging kan ontstaan of door welk gebruik dan ook van de App, en in het bijzonder de informatie 

die zich hierin bevindt, valt eveneens buiten elke vorm van aansprakelijkheid.  

 

9. De App kan hyperlinks naar andere site alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen 

bevatten. De links naar sites en informatiebronnen van derden worden u ter informatie ter 

beschikking gesteld. Het MD 110 biedt geen enkele waarborg en aanvaardt geen enkele 



aansprakelijkheid voor de informatie die erin is opgenomen en/of voorstelling ervan, met 

uitzondering van de MD110 Lionswebsite (www.lions.nl) 

Toepassing van recht en jurisdictie 

10. Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Elk geschil met 

betrekking tot of voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid 

van de rechtbanken in Nederland. 


