
DELTA N.V. 

 

DELTA’s Zeeland app 
gebruikersovereenkomst 
 

Middels het toevoegen van een tip via de DELTA’s Zeeland app, gaat u akkoord met 

en bent u juridisch gebonden aan de DELTA’s Zeeland app 

gebruikersovereenkomst.  

 
a) De gebruiker garandeert bij het insturen van een tip over alle (intellectuele 

eigendoms-)rechten - waaronder begrepen maar niet beperkt tot 
auteursrechten, portretrechten en merkrechten - te beschikken op de 
aangeboden foto(‘s) en vrijwaart DELTA N.V. voor mogelijke aanspraken van 
derden terzake. 

 
b) DELTA N.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om content van 

ingezonden tips te redigeren, in te korten, niet te gebruiken en foto's bij te 
snijden. 

 
c) Tips waarbij het vermoeden bestaat dat ze zijn ingestuurd vanuit een zuiver 

commercieel doel worden niet geplaatst. Inzenders van tips dienen in alle 
gevallen een persoonlijke tip met motivatie op te nemen in de inzending. Het 
ontbreken van een persoonlijke motivatie biedt voldoende grondslag om de 
tip niet op te nemen in de app. 

 
d) Per inzender mogen maximaal vijf tips worden ingestuurd, met uitzondering 

van medewerkers van DELTA.  

 
e) De gebruiker verleent bij het insturen van een tip onvoorwaardelijk 

toestemming voor het gebruik van de tip ten behoeve van DELTA’s Zeeland 
app. Onder gebruik voor DELTA’s Zeeland app wordt begrepen: iedere vorm 
van vermenigvuldiging, verspreiding en/of vertoning daarvan, alsmede het 
plaatsen van de tip op andere platformen dan DELTA’s Zeeland app 
zoals www.facebook.com/DELTAnv. 

 
f) De gebruiker verleent bij het insturen van een tip toestemming tot het gebruik 

van zijn/haar naam in relatie tot de ingezonden tip. 

 
g) De gebruiker verklaart nadrukkelijk af te zien van alle aanspraken die de 

gebruiker, wegens het gebruik waarvoor krachtens de DELTA’s Zeeland 
gebruikersovereenkomst toestemming wordt verleend, jegens DELTA N.V. 
geldend zou kunnen maken. 

 
h) DELTA behoudt zich te allen tijde het recht voor de DELTA’s Zeeland app 

gebruikersovereenkomst te wijzigen. De meest recente versie van de 
DELTA’s Zeeland gebruikersovereenkomst is te raadplegen 
via www.DELTA.nl/app. 

 

http://www.facebook.com/DELTAnv
http://www.delta.nl/app

