
 

Inwonerpanel Soest  
 

Bepalingen en voorwaarden voor deelname 
 

 
Lees de bepalingen en voorwaarden voor deelname aan Inwonerpanel Soest zorgvuldig door 
voordat u deelneemt, maar let alvast op de belangrijkste punten hieronder:  
 

● U gaat ermee akkoord dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk houdt.  
 
● U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor de content en alle afbeeldingen die u post als 
onderdeel van uw profielinformatie.  
 
● Bepaalde categorieën met informatie zoals uw gebruikersnaam en profielfoto zijn zichtbaar voor 
andere gebruikers, Ipsos en de opdrachtgever van dit project, en blijven daarom niet 

vertrouwelijk.  
 
● U gaat ermee akkoord dat u geen content post die onwettig, bedreigend of obsceen is of inbreuk 
doet op de privacy van een ander of anderszins ongepast is.  
 
● U gaat ermee akkoord dat u de meningen van anderen respecteert die tijdens discussies worden 
gepost en Ipsos niet verantwoordelijk zult houden voor opmerkingen van andere Panelledendie u 

misschien beledigend vindt.  
 
● U erkent dat Ipsos het recht heeft (maar niet verplicht is) om naar eigen inzicht bepaalde 
content die gepost te weigeren of verwijderen.  
 
● U gaat ermee akkoord dat u alle informatie in verband met onze onderzoeken, nieuwe 

productideeën en informatie over producten vertrouwelijk behandelt.  
 
● U gaat ermee akkoord dat u niets van Inwonerpanel Soest zult kopiëren, verkopen, verhandelen, 
doorverkopen of exploiteren voor enige commerciële doeleinden.  

 
● U begrijpt dat het downloaden van bepaalde materialen (bv. een video) gebeurt naar uw eigen 
inzicht en voor uw eigen risico, en dat u zelf als enige verantwoordelijk bent voor bepaalde schade 

aan uw computersysteem of dataverlies als gevolg van het downloaden van zulk materiaal.  
 
● U begrijpt dat cookies en Java Script/Java op uw computer moeten worden geactiveerd om 
toegang te krijgen tot en deel te nemen aan Inwonerpanel Soest.  



Inwonerpanel Soest 
 

Bepalingen en voorwaarden voor deelname 
 

Inwonerpanel Soest, hierna genoemd “Community” wordt beheerd door Ipsos B.V., hierna 
genoemd “Ipsos”. Ipsos is gevestigd in Nederland met het kantoor aan de Amstelveenseweg 760 
in Amsterdam, en is onderdeel van de wereldwijde Ipsos groep van onderzoeksbureaus. Door u 

aan te melden voor deelname aan de Community en de website te gebruiken gaat u ermee 
akkoord dat de volgende bepalingen en voorwaarden voor u gelden.  
Zorgt u ervoor dat u deze Bepalingen en Voorwaarden heeft gelezen en begrepen voordat u zich 
aanmeldt voor deelname aan de Community, en dat u deze Bepalingen en Voorwaarden begrijpt 
en ermee akkoord gaat door verder te gaan met uw verzoek voor deelname aan, en voor het 
lidmaatschap van de Community (het “Lid” of “U”). Door uw gebruik van de Community Site geeft 

u aan dat u deze bepalingen accepteert. Indien u deze bepalingen niet accepteert, maakt u dan 
geen gebruik van de Community website. Ipsos behoudt zich het recht voor de Bepalingen en 
Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen en ze te actualiseren zonder u op de hoogte te 

stellen. Bepalingen en Voorwaarden worden geacht te gelden nadat de gewijzigde richtlijnen op de 
Community website zijn gepost.  
 
Inhoud:  

1). Over de Community  
2). Lidmaatschap van de Community  
3). Registratie  
4). Gebruik van uw persoonlijke gegevens  
5). E-mail Beleid  
6). Afmelden bij de Community en opzeggen lidmaatschap  
7). Acceptabele content en gedrag  

8). Community content gegenereerd, toegevoegd of beschikbaar gesteld door of aan leden  
9). Delen Content en Informatie beschikbaar gesteld op de Community  
10). Bewaren van door u verstrekte Persoonlijke Gegevens of Informatie  
11). Deelname door kinderen  
12). Koppelingen naar andere websites  
13). Gebruik van cookies en andere technologieën op uw computer  

14). Niet Doorverkopen van Diensten  
15). Eigendomsrechten en Copyright Ipsos en opdrachtgever  
16). Beperking van aansprakelijkheid  
17). Schadeloosstelling  
18). Disclaimer Garantie  
19). Geschillen  
20). Wijzigingen in deze Bepalingen en Voorwaarden  

21). Jurisdictie  
22). Beëindiging  
23). Overige  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Over de Community:  

Ipsos B.V. heeft deze online “Community” opgericht om een dynamische, interactieve ruimte te 
bieden waar leden vragen kunnen beantwoorden en deel kunnen nemen aan online discussies, en 
voor bepaalde studies, aan andere activiteiten voor het onderzoek dat voor een specifieke studie 

uitgevoerd wordt.  
  
 
2) Lidmaatschap van de Community:  
Lidmaatschap van de Community staat open voor alle wettelijke inwoners van Nederland die 
minimaal 18 jaar zijn of ouder, zij kunnen zich aanmelden om mee te doen. We behouden ons 
desondanks het exclusieve recht voor om, zonder enige verplichting om een dergelijke afwijzing te 

motiveren, het lidmaatschap te weigeren. Indien het Registratie proces niet succesvol wordt 
afgerond worden uw persoonlijke data niet door ons bewaard.  
 
 
3) Registratie:  
Om u aan te melden voor deelname aan de Community hoeft u slechts het online 

Registratieformulier in te vullen, aan te geven dat u ons gebruik van cookies en deze Bepalingen 

en Voorwaarden accepteert, en daarna de OK knop aan te klikken. Voor uw aanmelding en gebruik 
van de Community gaat u ermee akkoord dat alle informatie die u geeft in uw aanmelding en 
profiel waar, nauwkeurig, juist en compleet is. U gaat er ook mee akkoord dat u uw persoonlijke 
data actueel zult houden en dat deze correct blijft.  
Wanneer u deelneemt wordt u gevraagd een gebruikersnaam te kiezen die wordt weergegeven 
wanneer u aan de Community deelneemt. Desgewenst kunt u ook een foto uploaden.  

We kunnen u weigeren om een schermnaam of e-mailadres te geven, of u mag een schermnaam 
of e-mailadres niet gebruiken, die al door iemand anders wordt gebruikt, de identiteit van iemand 
anders nabootst, al aan iemand anders toebehoort, de intellectuele eigendomsrechten of andere 
rechten van een willekeurige persoon schendt, die vulgair of anderszins aanstootgevend is, of die 
we om een andere reden afwijzen, naar ons eigen goedvinden.  
 
 

4) Gebruik van uw persoonlijke gegevens:  
De informatie die u ons geeft, waaronder alle persoonlijke gegevens, wordt strikt vertrouwelijk 
behandeld en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en bepalingen, waaronder 
degene met betrekking tot privacy en persoonlijke data.  
 

Op basis hiervan, beloven we dat:  

● We u niets proberen te verkopen of uw persoonlijke gegevens doorspelen aan derden voor 
marktonderzoeksdoeleinden of voor verkoop.  
● Uw individuele reacties op de Communities vertrouwelijk blijven en alleen getotaliseerd worden 
gebruikt samen met andere vertrouwelijke reacties, tenzij u expliciet toestemming geeft dat uw 
antwoorden voor een specifieke Community gebruikt mogen worden, en dat ze samen met uw 
persoonlijke data aan een klant doorgegeven mogen worden.  
● Weigering om een bepaalde vraag te beantwoorden geen gevolgen voor uw lidmaatschap heeft.  

● U op elk gegeven moment mag verzoeken om correctie of verwijdering van de door u verstrekte 
persoonlijke gegevens.  
● U op elk gegeven moment het recht heeft om een kopie van uw persoonlijke data die we 
bewaren te verzoeken.  
 
We gebruiken uw persoonlijke data om u toegang tot de Community te geven, om u uitnodigingen 
te sturen om deel te nemen aan de online enquêtes en aan andere online activiteiten via deze 

community Panel mee te doen, zoals blogs, discussies, en uw ideeën, afbeeldingen of andere 
content te uploaden. Uw persoonlijke data worden ook gebruikt om u andere informatie over de 

Community toe te sturen en u prijzen, indien van toepassing, toe te sturen in het geval u wint bij 
een van de verlotingen of andere prijsvragen die we voor Community leden organiseren.  
Omdat deze Community gebruikt wordt voor onderzoeksdoeleinden, kunnen we u naast uw naam 
en contactgegevens ook om andere informatie over u zelf en uw huishouden vragen om het profiel 

van uw lidmaatschap te kunnen begrijpen voor analyse van het onderzoek. Deze informatie is 
nodig zodat we onderzoeksresultaten kunnen categoriseren en analyseren, bijvoorbeeld per 
sociaaleconomische groep. Het verstrekken aan ons van deze persoonlijke data is een voorwaarde 
voor deelname aan de Community, omdat het anders voor ons niet mogelijk is te bepalen of uw 
deelname aan een bepaalde Community in overeenstemming is met dergelijke toepasselijke 



criteria. U geeft Ipsos hierbij toestemming om uw persoonlijke data in de Community database te 

registreren.  
In bepaalde gevallen kunnen we u voor ons onderzoek vragen bepaalde gevoelige persoonlijke 
data te geven, bijvoorbeeld over uw ras of etnische achtergrond, politieke overtuiging, religieuze 

of filosofische denkbeelden, lidmaatschap van een vakbond of data over uw gezondheid of 
seksleven. U hoeft deze vragen niet te beantwoorden en bent nooit verplicht dat te doen. De 
antwoorden op deze vragen blijven vertrouwelijk, tenzij u er expliciet en vrijwillig toestemming 
voor geeft dat uw antwoorden op deze vragen, samen met uw persoonlijke data, worden 
doorgegeven aan bij dit onderzoek betrokken klanten voor verdere, diepgaande analyse van het 
onderzoek. Afgezien van de contactgegevens van een ouder of voogd, zullen we geen persoonlijke 
data van iemand onder de 18 jaar verzamelen zonder toestemming van zijn/haar ouder of 

wettelijk voogd.  
De persoonlijke data die u over uzelf verstrekt tijdens deelname aan een Community, worden 
omgezet in anonieme data, die gebruikt worden door Ipsos en zijn klanten, behalve wanneer u ons 
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven dat we uw persoonlijke data op een andere manier 
mogen gebruiken.  
Lees voor de volledige details over hoe we uw persoonlijke data gebruiken ons privacy beleid, dat 

u hier kunt vinden.  

 
 
5) E-mail Beleid.  
Omdat u zich vrijwillig als lid van de Community heeft geregistreerd en uw e-mailadres, 
telefoonnummer en postadres heeft bevestigd toen u lid werd, mag u e-mails of andere 
communicatie die u van Ipsos of de Community heeft ontvangen niet als spam of ongewenste 

berichten markeren, en kunt u mogelijk verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade 
voor Ipsos.  
Door de veiligheidsinstellingen van uw mailbox kunnen de uitnodigingen voor enquêtes die u van 
ons krijgt eventueel naar uw bulk / junk mail of een vergelijkbare map worden verplaatst. Voeg 
om dit te voorkomen het info@inwonerpanelsoest.nl adres aan uw adresboek toe.  
 
 

6) Afmelden bij de Community en opzeggen lidmaatschap:  
Uw lidmaatschap van de Community vervalt wanneer de Community wordt beëindigd na afloop 
van het onderzoek. U heeft het recht om u op elk eerder gewenst moment terug te trekken uit de 
Community en u kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@inwonerpanelsoest.nl.  
Ipsos behoudt zich ook het recht voor het lidmaatschap in te trekken van ieder lid dat deze 

Bepalingen en Voorwaarden of andere regels voor de Community overtreedt.  

  
 
7) Acceptabele content en gedrag.  
Ipsos wil dat alle leden veilig aan de Community kunnen deelnemen en vindt het belangrijk dat 
ieders inzichten en meningen worden gerespecteerd. Door aanmelding bij de Community bevestigt 
u dat alle meningen, informatie, gegevens, tekst, berichten, afbeeldingen of ander geplaatst 
materiaal uitsluitend onder de verantwoordelijkheid vallen van de persoon die de inhoud heeft 

geproduceerd of geplaatst.  
Ipsos spant zich in om, voor zover mogelijk, ervoor te zorgen dat leden veilig en op een 
respectvolle manier kunnen meedoen, en rekening houden met de inzichten en meningen van 
andere leden. U begrijpt dat bij deelname aan de Community alle boodschappen, meningen, 
informatie, afbeeldingen of andere materialen die gepost worden uitsluitend voor de 
verantwoordelijkheid zijn van degene die het materiaal heeft gepost. U bevestigt dat u uw 
lidmaatschap niet zult gebruiken, of iemand anders zult toestaan uw lidmaatschap te gebruiken, 

om de volgende zaken te plaatsen, e-mailen, door te geven, te uploaden of anderszins beschikbaar 
te maken:  

● Content die onwettig is. Hieronder vallen content of andere boodschappen die onwettelijke 
activiteiten uitlokken, propageren of bespreken of anderen aanmoedigen deze te begaan, inclusief 
gebruik van een verboden middel;  
● Content die beledigend, vulgair, obsceen, hatelijk of frauduleus is of waarin privé- of persoonlijke 

informatie over andere personen wordt vrijgegeven. Hieronder inbegrepen zijn taal, informatie of 
afbeeldingen. Gemaskeerde vulgaire of obscene uitlatingen of vloeken (b.v. “gvd”) worden op 
gelijke wijze behandeld als de bedoelde ongewenste woorden, zinnen of symbolen in uw posts, 
berichten of andersoortige uitingen binnen de Community.  
● Hatelijke tirades, scheldpartijen, trollen of bedreigingen van welke aard dan ook tegen Ipsos of 
een ander bedrijf of concurrent.  



● Politieke of religieuze stellingen, opmerkingen of content (tenzij deze onder het onderwerp van 

de Community vallen zoals naar eigen inzicht bepaald door Ipsos);  
● Niet ter zake doende opmerkingen die geen verband houden met de Community of het Ipsos 
platform;  

● Materiaal waarvoor u geen overdrachtsrechten hebt volgens de wet (bijvoorbeeld 
auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, of andere eigendomsrechten 
ongeacht van welke partij) of binnen het kader van contractuele of vertrouwensrelaties 
(bijvoorbeeld een geheimhoudingscontract);  
● Materiaal dat bedreigend, intimiderend, smadelijk, beledigend of lasterlijk is, ofwel onder leden 
onderling, ofwel gericht tegen de Community Manager, een moderator van Ipsos, een andere 
werknemer of iemand anders;  

● Seksueel getinte inhoud (tenzij deze valt binnen het onderwerpsgebied van een forum zoals naar 
eigen inzicht bepaald door Ipsos);  
● Reclame- of marketingmateriaal voor goederen of diensten, promotiematerialen of andere 
ongewenste inhoud zoals kettingbrieven, piramidespelen, collectieve vorderingen, 
liefdadigheidsverzoeken, "junk mail", of "spam". Dit geldt ook voor koppelingen naar reclame in 
onderschriften;  

● Bestanden, uploads of koppelingen naar bestanden die virussen, beschadigde bestanden, 

‘Trojaanse paarden’ of andere computercodes, bestanden of programma’s bevatten die zijn 
bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur 
te onderbreken, teniet te doen of te beperken;  
● Dubbele posts, spamberichten of posts die veelvuldig op een of meer Communities worden 
herhaald;  
● Hyperlinks naar websites waarop deze Community Bepalingen en Bepalingen worden 

geschonden;  
● Materiaal met uw persoonlijke contactgegevens of de persoonlijke gegevens van andere mensen 
zonder hun toestemming, met inbegrip van maar niet beperkt tot de e-mailadressen van de 
medewerker(s) van Ipsos;  
● Berichten die zijn ontworpen om filters tegen vloekwoorden en andere soortgelijke filters te 
omzeilen; en  
● Alle berichten waarmee de identiteit wordt nagebootst van een andere persoon, of een relatie 

met een bepaalde entiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot Ipsos.  
 
U gaat er bovendien mee akkoord de Community NIET te gebruiken om:  
● Personen of entiteiten te imiteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot Community 
beheerders, Ipsos functionarissen, Ipsos moderators, -leiders, -gidsen, -gastheren of - 

gastvrouwen, of anderszins een valse voorstelling van zaken te geven ten aanzien van uw relatie 

tot een persoon of entiteit;  
● De normale loop van een gesprek te verstoren, ervoor te zorgen dat een scherm sneller 
‘verschuift’ dan andere gebruikers van het Community kunnen typen, of u anderszins te gedragen 
op een manier die een negatieve invloed heeft op de real-time interactie van andere gebruikers;  
● Anderen te "stalken" of anderszins lastig te vallen;  
● Kinderen of jongeren op enigerlei wijze schade toe te brengen;  
● Persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen of bewaren;  

● Doelbewust andere van toepassing zijnde wetten, voorschriften, contractuele of aanverwante 
relaties (bijvoorbeeld door ‘inside’ informatie, eigendoms- of vertrouwelijke (bedrijfs-)informatie te 
posten, verworven door of vrijgegeven in het kader van een arbeidsrelatie, of die valt onder een 
geheimhoudingsovereenkomst) te schenden tijdens het bezoek aan en gebruik van onze website;  
● Pogingen om de werking te verstoren van de Community of het postvak van of gebruik door een 
medegebruiker, met inbegrip van maar niet beperkt tot zogenoemde mail- of postbombs, 
newsbombs of andere floodingtechnieken, doelbewuste pogingen om het systeem te overbelasten, 

broadcastaanvallen, of pogingen om berichtblokkeringen te omzeilen;  
● Kopteksten te vervalsen of anderszins kenmerken te manipuleren om de herkomst te verhullen 

van Content die via de Community wordt verspreid;  
● De Community, servers of netwerken die met de Community verbonden zijn, te onderbreken of 
verstoren, of vereisten, procedures, beleid of regels te negeren met betrekking tot de netwerken 
verbonden met de Community; of  

● Bans of schorsingen te omzeilen of het anderszins aanwijzingen van moderators of beheerders 
van het Panel te negeren.  
 
U erkent dat content die op de Community wordt gepost, niet vooraf door Ipsos wordt gescreend, 
maar dat Ipsos en betrokkenen zich echter het recht voorbehouden (zonder verplichtingen) om 
content die via de Community wordt gepost, te weigeren of te verwijderen.  



U begrijpt dat de technische verwerking en doorgifte via de Community, waaronder die van uw 

Content, het volgende kan omvatten: (a) doorgifte via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen 
om te beantwoorden en te voldoen aan technische bepalingen van netwerken of apparatuur.  
Gezien het mondiale karakter van internet, gaat u ermee akkoord dat u alle landelijke regels 

naleeft voor online gedrag en acceptabele content. Meer in het bijzonder gaat u ermee akkoord 
zich te houden aan alle toepasselijke wetten voor het versturen van technische data die worden 
geëxporteerd uit het land waar u woont.  
Belangrijk is op te merken dat Ipsos niet vooraf Content ‘screent’ voordat deze op de Community 
gepost wordt. Ipsos behoudt zich echter het recht voor naar eigen goeddunken, zonder 
aankondiging vooraf, enige Content te weigeren of verwijderen die via de Community gepost is of 
uw account te verbieden wegens overtreding van bovenstaande redelijke bepalingen.  

 
 
8) Community content gegenereerd, toegevoegd of beschikbaar gesteld door of aan 
leden:  
Content die op de Community site staat is afkomstig uit verschillende bronnen, waaronder andere 
Community leden. Ipsos doet geen uitspraken of uitlatingen over wat betreft de nauwkeurigheid, 

volledigheid of waarheid van enig materiaal dat verstuurd wordt aan of te vinden is op de 

Community. Onthoud dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen beslissingen bij het reageren op 
de informatie die community leden aanleveren.  
Door content te uploaden, publiceren, creëren of in te sturen naar of via de Community geeft u 
Ipsos de volledige rechten om die content te gebruiken en te verspreiden. In wettelijke context 
betekent dat dat alle content die u post naar algemeen toegankelijk onderdelen van de Community 
als “works made for hire” beschouwd wordt onder de wet op copyright waarover Ipsos en/of de 

opdrachtgever kan beschikken. Als dergelijke content om enige reden niet als “works made for 
hire” gezien wordt, draagt u hierbij alle rechten en titels over aan Ipsos en/of de opdrachtgever 
over en betreffende dergelijke content (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten), inclusief 
verlenging van die rechten. Dat betekent dat Ipsos en/of de opdrachtgever alle rechten bezitten op 
en betreffende de content die u post, en u op geen enkele grond een vergoeding verschuldigd zijn.  
U erkent en gaat ermee akkoord dat Ipsos ook content kan communiceren, als het daartoe 
wettelijk verplicht is of handelt in het goede vertrouwen of uit de overtuiging dat communicatie 

redelijk gezien noodzakelijk is, om: (a) te voldoen aan een wettelijke procedure; (b) deze 
Bepalingen en Voorwaarden te handhaven; (c) te reageren op claims dat enige content inbreuk 
betekent op de rechten van derde partijen of een overtreding van toepasselijke wetgeving; of (d) 
de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Ipsos, zijn Klanten, gebruikers van zijn 
Community en het publiek te beschermen.  

Merk op dat de "Algemeen toegankelijke" onderdelen van de Community die onderdelen van de 

Community zijn die Ipsos heeft ingericht voor gebruik door andere Community leden, 
medewerkers van Ipsos en klanten van Ipsos.  
 
 
9) Delen content en Informatie ter beschikking gesteld via de Community  
Bepaalde informatie die u geeft in uw publieke Profiel, zoals uw gebruikersnaam en een profielfoto 
die u kiest om te uploaden, wordt gezien als openbaar toegankelijk voor iedereen, waaronder 

andere Community leden, en wordt daarom niet vertrouwelijk behandeld.  
Zelfs nadat u informatie uit uw profiel verwijdert of uw account verwijdert, blijven kopieën van die 
informatie en alle posts en content die zijn toegevoegd aan de Community zichtbaar voor Ipsos en, 
waar van toepassing, voor de opdrachtgever.  
Ongeoorloofd Gebruik: Indien uw gebruikersidentificatie of wachtwoord(en) worden misbruikt, of 
indien u merkt dat uw account ongeoorloofd wordt gebruikt, of als er sprake is van een andere 
inbreuk op de veiligheid, is het uw verantwoordelijkheid om ons daar onmiddellijk over te 

informeren. U kunt ons hierover informeren door een e-mail te sturen naar 
info@inwonerpanelsoest.nl.  

In bepaalde zeer specifieke gevallen, bijvoorbeeld wanneer u ermee akkoord bent gegaan deel te 
nemen aan een producttest of wanneer u een opdracht geeft om prijzen of awards te verzilveren, 
zal Ipsos, indien van toepassing, om aflevering van een dergelijke prijs te kunnen verwerken uw 
persoonlijk gegevens of antwoorden bij een enquête doorgeven aan een ander 

marktonderzoeksbureau of leverancier, d.w.z. wat van toepassing is, en kunnen we uw Community 
gegevens doorgeven aan een eindklant.  
Daarnaast kan Ipsos in specifieke gevallen en zonder uw uitdrukkelijke toestemming uw 
persoonlijke Community gegevens en individuele antwoorden op enquêtes doorgeven aan een 
ander marktonderzoeksbureau dat een zakelijke partner van Ipsos is, en wel voor het volgende: 
om u per e-mail of telefonisch een uitnodiging te versturen met links die naar enquêtes 



doorkoppelen of uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor bezorging van een prijs/cadeau of 

voor prijstrekkingen (indien van toepassing) in verband met deelname aan enquêtes van die 
marktonderzoeksinstituten. Een dergelijke derde partij moet zich desondanks ook houden aan de 
voorwaarde dat dergelijke persoonlijke gegevens alleen gebruikt mogen worden voor de specifieke 

statistische, onderzoeksdoeleinden en/of voor bezorging van de prijs/het cadeau/de prijstrekking 
zoals geïnstrueerd door Ipsos, en mag dergelijke persoonlijke gegevens niet doorsturen of 
openbaar maken.  
We kunnen na uw uitdrukkelijke toestemming uw individuele antwoorden samen met uw 
persoonlijke gegevens doorgeven aan de klant die opdracht heeft gegeven voor het onderzoek. De 
klant mag deze informatie dan uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die aan u zijn uitgelegd 
toen om uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd.  

We kunnen uw individuele antwoorden samen met uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan 
onze toeleveranciers die, namens ons, bepaalde werkzaamheden uitvoeren onder ons toezicht en 
onze verantwoordelijkheid. Sommige van die toeleveranciers kunnen in de European Economic 
Area gevestigd zijn; echter, indien dat het geval is, zijn zij verplicht zich aan dezelfde privacy-
vereisten en veiligheidsbepalingen te houden als Ipsos.  
 

 

10) Bewaren van door u verstrekte Persoonlijke Gegevens of Informatie  
Naast uw contactgegevens kan Ipsos, als onderdeel van uw antwoorden die u Ipsos bij registratie 
en bij andere Communities verstrekt, ook andere persoonlijke gegevens aan u vragen, 
bijvoorbeeld uw type woning of auto.  
U gaat er hierbij mee akkoord dat Ipsos deze data opslaat en gebruikt voor statistische analyses 
en selectie voor Communities in de toekomst.  

De antwoorden die u geeft worden door Ipsos gepseudonimiseerd voor veiligheidsredenen en 
alleen in geanonimiseerde vorm met onze klanten gedeeld, tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming 
heeft gegeven.  
 
 
11) Deelname door kinderen:  
Voor Communities speciaal bedoeld voor kinderen, zullen we altijd voorafgaande toestemming van 

het Community lid vragen dat ofwel de ouder ofwel wettelijk voogd is, die wettelijke 
verantwoordelijkheid voor het kind draagt, voordat we hen uitnodigen mee te doen aan de 
Community of deel te nemen aan ons onderzoek.  
 
 

12) Koppelingen naar andere websites:  

De Community kan koppelingen bevatten naar andere websites of online resources. Omdat Ipsos 
geen controle over dergelijke sites en bronnen heeft, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Ipsos 
niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen. Ipsos 
onderschrijft dergelijke content, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via 
dergelijke sites of bronnen niet en aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid of 
aansprakelijkheid.  
Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Ipsos niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct 

of indirect, voor enige schade of verlies als gevolg van of vermoedelijk als gevolg van of in 
verband met gebruik van of gebruikmaking van enige vorm van dergelijke content, goederen of 
diensten die beschikbaar zijn op of door middel van een dergelijke site of bron.  
 
 
13) Gebruik van Cookies of andere technologieën op uw computer  
Cookies of vergelijkbare technologieën worden op onze Community website en door onze partners 

gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, de activiteiten van de gebruikers rond de 
site te volgen en demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. 

(Een cookie is een klein informatiebestand van letters en getallen dat in een browser wordt 
opgeslagen als een gebruiker onze site bezoekt.) We gebruiken de volgende soorten cookies:  
● Strikt noodzakelijk: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het juist functioneren van onze 
Community website. Hieronder vallen cookies die een gebruikerssessie volgen of toegang geven 

tot de beveiligde gebieden van onze Community website.  
● Prestaties: De informatie die deze cookies verzamelen is anoniem en wordt gebruikt om 
verzamelde data te verkrijgen waaronder informatie over de pagina’s die gebruikers bezoeken. Ze 
helpen ons daarmee de kwaliteit van hoe onze Community website werkt te verbeteren en 
garanderen dat gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren, deel kunnen nemen en informatie 
kunnen vinden.  



● Functionaliteit: Deze cookies worden gebruikt om voorkeuren van gebruikers te onthouden, zoals 

hun gebruikersnaam, taal of regio wanneer ze onze Community website weer bezoeken.  
● Tracking and Targeting: Deze cookies registreren het bezoek van gebruikers aan onze 
Community website, een bepaalde wegpagina die ze bezochten of activiteiten waaraan ze 

meededen. We gebruiken deze informatie om te garanderen dat we onze doelgroep-bezoekers een 
relevantere ervaring kunnen bieden en/of om later die informatie te verzamelen om website-
bezoek en trends te analyseren.  
 
Cookies ingesteld door sites van derde partijen en externe sites  
Onze site kan ingebedde afbeeldingen, video’s en koppelingen naar externe websites en websites 
van derde partijen bevatten. Hierdoor kunt u, wanneer u een dergelijk object aanklikt, met cookies 

te maken krijgen van de eigenaar van die website waar de content wordt gehost. Onze site heeft 
geen controle over de verspreiding van dergelijke cookies. Neem contact op met de website van de 
derde partij in kwestie voor informatie over hun privacy-policy voor cookies. Merk op dat 
deactiveren of verwijderen van cookies een nadelige invloed kan hebben op het goed werken van 
de site en dat bepaalde mogelijkheden gedeactiveerd kunnen worden of niet beschikbaar kunnen 
zijn.  

Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie en slaan 

deze op in logbestanden. Deze informatie kan internet protocol (IP) adressen, browsertype, 
doorverwijzings-/exit-pagina’s, browsertype en besturingssysteem, ‘date/time stamp’, en/of 
clickstream data omvatten. We koppelen deze automatisch verzamelde data niet door naar andere 
informatie die we over gebruikers verzamelen. Klik hier voor meer informatie over cookies die 
onze Community website gebruikt.  
 

 
14) Niet Doorverkopen van Diensten  
U gaat ermee akkoord dat u geen enkel onderdeel van de Community (inclusief uw Community 
gebruikersnaam), content binnen de Community, gebruik van de Community, of toegang tot de 
Community weergeeft, dupliceert, kopieert, verkoopt, verhandelt, doorverkoopt of exploiteert voor 
commerciële doeleinden.  
 

 
15) Ipsos en sponsoring bedrijfseigendomsrechten en copyright:  
U bevestigt en gaat ermee akkoord dat de Community en eventuele noodzakelijke software die 
wordt gebruikt voor de Community, vertrouwelijke informatie bevatten waarop eigendomsrecht 
rust en die wordt beschermd door de van toepassing zijnde wetgeving voor intellectuele 

eigendomsrechten en andere wetten.  

Verder begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat content die via de Community aan u wordt 
aangeboden, beschermd kan zijn door auteursrechten, handelsmerken, dienstenmerken, patenten 
of andere eigendomsrechten en - wetten. Alle productnamen, ongeacht of deze in grote letters of 
met het handelsmerksymbool zijn afgedrukt, zijn handelsmerken van Ipsos, hieraan gelieerde of 
gerelateerde ondernemingen of onze klanten, licentiehouders of partners, tenzij anders vermeld.  
Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken of andere materialen, uitgezonderd hetgeen 
volgens deze voorwaarden is toegestaan, is nadrukkelijk verboden en kan een overtreding 

inhouden van wetgeving op het gebied van auteursrechten, handelsmerken, laster en smaad, 
privacy en publiciteit en van communicatievoorschriften en -verordeningen. Tenzij u hiervoor de 
nadrukkelijke toestemming verkrijgt van Ipsos, zegt u toe geen gehele of gedeeltelijke afgeleide 
werken op basis van de Community of de Software te wijzigen, huren, leasen, lenen, verkopen, 
distribueren of te maken.  
U bevestigt en gaat ermee akkoord dat u als Community lid nieuwe concepten, producten en 
verpakkingen, die nog in een vroege ontwikkelingsfase zijn, aangeboden kunnen worden of dat u 

gevraagd kunt worden deze te beoordelen. U kunt in contact komen met bepaalde niet-publieke, 
vertrouwelijke, eigendomsinformatie of handelsgeheimen of materialen die alleen en uitsluitend 

eigendom zijn van Ipsos of klanten van Ipsos, of in de gelegenheid gesteld worden deze te zien of 
er anderszins toegang te krijgen, inclusief maar niet beperkt tot, informatie over producten van de 
klant (tezamen, "Vertrouwelijke Informatie"). U mag op geen enkele wijze de Vertrouwelijke 
Informatie waar u toegang tot krijgt kopiëren, afdrukken, opslaan, doorsturen of openbaar maken 

aan iemand anders, en de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan 
het doeleinde dat u is meegedeeld.  
Hebt u de indruk dat uw werk op een zodanige manier is gekopieerd of gebruikt dat hierdoor 
inbreuk op uw auteursrechten wordt gemaakt, of zijn uw intellectuele eigendomsrechten 
anderszins geschonden, geef dan de volgende informatie aan ons door:  

https://ipsospanels.customervoice360.com/uc/images/Soest/Inwonerpanel_Soest_-_cookie_datasheet.pdf


● een beschrijving van het werk waarop auteursrechten rusten of de andere intellectuele eigendom 

waarop naar uw mening inbreuk is gepleegd;  
● een beschrijving van de locatie op de website waar het materiaal zich bevindt dat naar uw 
mening tot deze inbreuk leidt;  

● uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;  
● een verklaring waarin u stelt dat u op goede gronden reden hebt om aan te nemen dat voor het 
betreffende gebruik geen toestemming is verkregen van de rechthebbende of diens wettelijke 
vertegenwoordiger en dat het gebruik wettelijk niet is toegestaan; en  
● een verklaring waarin u stelt dat de bovenstaande informatie in uw melding juist is en dat u de 
eigenaar bent van de auteursrechten of intellectuele eigendom of bevoegd bent om op te treden 
namens de eigenaar van de auteursrechten of intellectuele eigendom.  

 
Meldingen van schendingen van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten kunt u 
naar het volgende adres sturen:  
 
Ipsos B.V.  
Inwonerpanel Soest  

Amstelveenseweg 760  

1081 JK Amsterdam  
 
Houd er rekening mee dat deze procedure uitsluitend is bedoeld om ons ervan op de hoogte te 
stellen dat u denkt dat inbreuk is gepleegd op materiaal waarvoor u de auteursrechten bezit.  
Ipsos bezit en behoudt het exclusieve eigendom van zijn trademarks, logo’s, copyrights, alle 
content van zijn website en andere intellectuele eigendomsrechten ("Ipsos IP"). U mag geen 

enkele van de Ipsos IP eigendomsrechten gebruiken of weergeven zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Ipsos. Niets in deze Bepalingen en Voorwaarden mag zodanig 
uitgelegd worden als zou u een licentie, recht, aanspraak of belang in enig Ipsos IP, of enig patent, 
handelsmerk, copyright, kennis, of een vergelijkbaar recht verkrijgen dat nu of in de toekomst 
bezit is van of beheerd wordt door Ipsos.  
 
 

16) Beperking van aansprakelijkheid.  
Deze Community wordt beschikbaar gesteld in de staat waarin deze verkeert en in de mate waarin 
deze beschikbaar is. Ipsos behoudt zich het recht voor om deze Community op elk gewenst 
moment aan te passen, te beperken of op te heffen.  
U gaat ermee akkoord dat toegang, gebruik en deelname in verband met de Community en de 

Content die beschikbaar wordt gesteld via de Community, op uw eigen risico geschieden; u kunt 

blootgesteld worden aan content die bevooroordeeld, beledigend, aanstootgevend of verwerpelijk 
is. Ipsos aanvaardt onder geen enkele voorwaarde en op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor 
enige Content, met inbegrip van maar niet beperkt tot, fouten in of onvolledigheid in enige 
Content, voor verlies of schade van enige soort als gevolg van het gebruik van elke Content die is 
gepost, ge-e-maild, doorgegeven of anderszins via de Community beschikbaar is gesteld, en in de 
ruimste zin van de wet aanvaardt Ipsos geen aansprakelijkheid voor direct of indirecte schade, of 
gevolgverlies of -schade die voortvloeit uit het gebruik van, uw betrokkenheid bij, of de 

onmogelijkheid tot het gebruik van de Community of andere websites die zijn gekoppeld aan de 
Community, met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor het verlies van 
inkomen of gegevens, of schade van welke aard dan ook. Wanneer u materiaal downloadt of 
anderszins verkrijgt door het gebruik van de Community valt dit onder uw eigen risico. U bent 
uitsluitend zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of het verlies 
van gegevens dat het gevolg is van het downloaden of gebruiken van dergelijk materiaal.  
Advies dat of informatie die van of via de Community is verkregen, leidt in geen geval tot 

garanties die niet uitdrukkelijk worden vermeld in deze algemene voorwaarden.  
 

 
17) Schadeloosstelling:  
U gaat ermee akkoord dat u Ipsos schadeloos stelt en Ipsos, en zijn dochterondernemingen, 
gelieerde kantoren, functionarissen, agenten, co-branders, klanten of andere partners, en 

medewerkers, vrijwaart van elke claim of eis, waaronder redelijke wettelijke kosten, gemaakt door 
een derde partij naar aanleiding van of voortvloeiend uit de Content die u instuurt, post, doorgeeft 
of beschikbaar maakt door middel van de Community, uw gebruik van de Community, uw omgang 
met de Community, uw schending van de Bepalingen en Voorwaarden, of uw schending van enige 
andere rechten van een derde partij.  
 



18) Disclaimer m.b.t. Garantie:  

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT:  
UW GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO IS. DE DIENST WORDT 
BESCHIKBAAR GESTELD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT EN IN DE MATE WAARIN DEZE 

BESCHIKBAAR IS. IPSOS WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, VAN ENIG TYPE, HETZIJ 
UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE INDIRECTE GARANTIES 
VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING.  
IPSOS GARANDEERT NIET DAT (i) DE COMMUNITY VOLDOET AAN AL UW VEREISTEN, (ii) DE 
COMMUNITY NIET VERSTOORD WORDT, TIJDIG BESCHIKBAAR IS, VEILIG IS OF GEEN FOUTEN 
BEVAT, (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE 
COMMUNITY JUIST OF BETROUWBAAR ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, 

INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U GEKOCHT OF VERKREGEN WORDT VIA DE 
COMMUNITY AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOET, EN (v) FOUTEN IN DE SOFTWARE HERSTELD 
WORDEN.  
MATERIAAL DAT IS GEDOWNLOAD OF OP ANDERE WIJZE IS VERKREGEN DOOR MIDDEL VAN 
GEBRUIK VAN DE COMMUNITY WORDT VERKREGEN OP BASIS VAN UW EIGEN BESLISSING EN 
VOOR UW EIGEN RISICO EN BENT UITSLUITEND ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN 

UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN DATA ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN 

DERGELIJK MATERIAAL.  
GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U 
VERKREGEN VIA DE COMMUNITY OF DOOR MIDDEL VAN DE COMMUNITY, BIEDT ENIGE GARANTIE 
DIE NIET UITDRUKKELIJK IS VERMELD IN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN. EEN KLEIN 
PERCENTAGE VAN DE COMMUNITY GEBRUIKERS KAN EEN EPILEPTISCHE AANVAL KRIJGEN NA 
BLOOTSTELLING AAN BEPAALDE LICHTPATRONEN OF ACHTERGRONDEN OP EEN 

COMPUTERSCHERM OF TIJDENS GEBRUIK VAN DE COMMUNITY. BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN 
KUNNEN VOORHEEN NIET ONTDEKTE EPILEPTISCHE SYMPTOMEN TOT GEVOLG HEBBEN, ZELFS 
BIJ GEBRUIKERS DIE NIET EERDER AANVALLEN OF EPILEPSIE ONDERVONDEN. INDIEN U OF 
IEMAND ANDERS IN UW GEZIN EEN EPILEPTISCHE AANDOENING HEEFT, RAADPLEEG DAN UW 
HUISARTS VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE DIENST. BEEINDIG ONMIDDELLIJK HET 
GEBRUIK VAN DE COMMUNITY EN RAADPLEEG UW ARTS INDIEN U EEN VAN DE VOLGENDE 
SYMPTOMEN ERVAART TIJDENS GEBRUIK VAN DE COMMUNITY -- DUIZELIGHEID, AANTASTING 

VAN HET GEZICHTSVERMOGEN, TREKKEN VAN UW OGEN OF SPIEREN, BEWUSTZIJNSVERLIES, 
VERWARRING, ONGECONTROLEERDE BEWEGINGEN OF STUIPTREKKINGEN.  
 
 
19) Geschillen  

Behalve waar dat verboden is, gaat u ermee akkoord dat (1) alle geschillen, claims of aanleidingen 

voor wettelijke procedures in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit of in verband met de 
Community, individueel worden opgelost, zonder gebruik van een vorm van een groepsgeding, en 
exclusief door middel van arbitrage of andere oplossingen van een geschil, bepaald door Ipsos, en 
dat deze plaatsvinden in Amsterdam; (2) alle claims, veroordelingen en vonnissen beperkt zijn tot 
de werkelijke kosten in contanten gemaakt tijdens deelname, maar in geen geval honoraria van 
een advocaat omvatten; en (3) in geen geval een lid aanspraak kan maken op bedragen voor, en 
dat leden hierbij afzien van alle rechten op het claimen van strafrechtelijke, incidentele, bijzondere 

en gevolgschade en andere voorkomende schade, anders dan voor werkelijke contante kosten, en 
van ieder recht op vermenigvuldiging of andere verhoging van de schadevergoeding.  
Behalve waar dat verboden is, zullen alle problemen en vragen in verband met de opzet, 
geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Bepalingen en Voorwaarden en de 
beslissingen van Ipsos of de Community Managers in verband met de Community onderworpen 
zijn aan en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetgeving van Nederland zonder 
inachtneming van strijdigheid met de wetgeving. Indien een bepaalde voorwaarde of bepaling in 

deze artikel of een andere hierin voorkomende regel als nietig, niet afdwingbaar of in tegenspraak 
met de toepasselijke wet zoals hierin beschreven, wordt beoordeeld, dan zal een dergelijke 

voorwaarde of bepaling beschouwd worden als losstaand van de andere Bepalingen en 
Voorwaarden, echter alleen voor zover noodzakelijk om de regel toe te kunnen passen binnen de 
bepalingen van een dergelijke wet; en de overige van deze Bepalingen en Voorwaarden zullen 
gelden alsof deze het losstaande item niet omvatten.  

 
 
 
 
 
 



20) Wijzigingen in deze Bepalingen en Voorwaarden.  

Deze Bepalingen en Voorwaarden voor het lidmaatschap zijn voor het laatst herzien op 8 april 
2020. Ipsos behoudt zich het recht voor deze Bepalingen en Voorwaarden op elk gewenst moment 
te wijzigen. We stellen u van alle actualiseringen op de hoogte via de Community website. We 

kunnen u ook per e-mail van de wijzigingen op de hoogte stellen.  
 
 
21) Jurisdictie  
Op deze Bepalingen en Voorwaarden voor het Lidmaatschap zijn de Nederlandse wetgeving van 
toepassing en de niet-exclusieve wetgeving van de Nederlandse rechtbanken van toepassing.  
 

 
22) Beëindiging  
Ipsos behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, onmiddellijk, zonder voorafgaand 
bericht, (i) deze Bepalingen en Voorwaarden; en/of (ii) uw Registratie(s) voor of de mogelijkheid 
voor toegang tot de Community op te schorten of te beëindigen na enige overtreding door u van 
deze Bepalingen en Voorwaarden of anderszins. Ondanks beëindiging of het doen vervallen van 

deze Bepalingen en Voorwaarden, hetzij door Ipsos of door u, blijven de bepalingen van sectie 3, 

4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 en 16 van kracht.  
 
 
23) Overige  
Deze Bepalingen en Voorwaarden en alle andere bepalingen of documenten waar hierin naar 
verwezen wordt, vertegenwoordigen uw algehele overeenkomst met Ipsos wat betreft uw gebruik 

en lidmaatschap van de Community of enig onderdeel daarvan. U begrijpt en gaat ermee akkoord 
dat, behalve wanneer dat hierin uitdrukkelijk is vermeld, deze Bepalingen en Voorwaarden niet 
bedoeld zijn om enige rechten of rechtsmiddelen toe te kennen, of deze daadwerkelijk toekennen 
aan enig andere persoon dan de partijen voor wie deze Bepalingen en Voorwaarden gelden. Als 
enig onderdeel van deze Bepalingen en Voorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar beschouwd 
wordt, wordt dat onderdeel geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende wetgeving om, 
zo nauwkeurig mogelijk, de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en de 

overige onderdelen zullen volledig van kracht en geldig blijven. Het niet instellen door Ipsos van 
enige vordering of verdediging voortvloeiend uit deze Bepalingen en Voorwaarden of anderszins 
betekent geen afstand van een dergelijke vordering of verdediging. De in deze Bepalingen en 
Voorwaarden gebruikte kopteksten zijn uitsluitend gemakshalve gebruikt, en hebben geen invloed 
op de interpretatie of wettelijke afdwingbaarheid van de hierin omschreven bepalingen.  

 

Deze Bepalingen en Voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 8 april 2020. 


