
LASTDODO GEBRUIKSVOORWAARDEN 

 

In deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) worden de voorwaarden besproken 

waaronder u gebruik kunt maken van de dienst die LastDodo via haar websites en via haar mobiele                 

applicaties aanbiedt. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door zodat u weet wat uw rechten en              

plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de dienst. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden hier              

downloaden https://www.lastdodo.com/nl/help/terms_of_use. 

Artikel 1. Definities 

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze             

begrippen wordt verstaan: 

 

1.1. Databank: de gezamenlijke (persoons)gegevens van u en andere Gebruikers die door LastDodo            

worden verzameld, waaronder Gebruikersmateriaal en Informatie. 

1.2. Dienst: de dienst die LastDodo u via de Website verleent en welke beschreven is op de Website                 

en in artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden. 

1.3. E-mailadres: het door u bij de aanmelding voor de Dienst opgegeven e-mailadres. 

1.4. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Profiel heeft aangemaakt en/of de            

natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de Dienst zonder zich te registreren. 

1.5. Gebruikersnaam: de naam of het alias waarmee u zich bij LastDodo registreert. 

1.6. Gebruikersmateriaal: informatie op de Website die van Gebruikers afkomstig is, dan wel via de              

Dienst of de Website door Gebruikers toegankelijk of openbaar wordt gemaakt waaronder            

maar niet beperkt tot Objectgegevens, meningen, reclame-uitingen, berichten, hyperlinks,         

aanbiedingen en/of aankondigingen ongeacht of deze op het algemene deel van de Website             

verschijnen of in een ander deel zoals het forum. 

1.7. Informatie: al het materiaal en alle informatie door LastDodo op de Website geplaatst en/of via               

de Dienst toegankelijk gemaakt. Gebruikersmateriaal valt hier expliciet niet onder. 

1.8. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante          

rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten,      

handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen, rechten        

op knowhow en eenlijnsprestaties. 
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1.9. LastDodo: de besloten vennootschap LastDodo B.V. kantoorhoudende te (9401 GE) Assen aan            

de Vaart Z.Z. 1-D en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer                

78160871. 

1.10. Melding: een volledig en correct ingevuld formulier Melding van Onrechtmatig Materiaal           

https://www.lastdodo.com/nl/help/reportunlawfulmaterial waarmee vermeend onrechtmatig    

of strafbaar Gebruikersmateriaal kan worden gerapporteerd aan LastDodo. 

 

1.11. Objecten: door Gebruikers verzamelde zaken waarvan Objectgegevens door een Gebruiker op           

de Website wordt geplaatst, al dan niet in een Verzameling. 

1.12. Objectgegevens: afbeeldingen (waaronder van verpakkingsmaterialen), geluidsopnamen,      

audiovisuele opnamen, omschrijvingen, specificaties, reclame-uitingen, catalogusprijzen of       

kaften van Objecten. 

1.13. Profiel: de persoonlijke omgeving op de Website die door u wordt gecreëerd wanneer u zich               

aanmeldt voor de Dienst en die door u wordt beheerd. 

1.14. Verzameling: Alle door een Gebruiker op de Website vertoonde Objecten binnen een bepaalde             

categorie of catalogus. 

1.15. Wachtwoord: het door de Gebruiker opgegeven wachtwoord. 

1.16. Website: de websites van LastDodo, bereikbaar via www.lastdodo.com, www.lastdodo.nl,         

www.lastdodo.be, www.lastdodo.de, www.lastdodo.fr en via andere door LastDodo        

geregistreerde top level domains, inclusief alle subdomeinen daarvan, alsmede de mobiele           

versies van die website en de LastDodo apps (iPhone en Android). 

Artikel 2. Toepasselijkheid en Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden 

2.1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat u van de Dienst of de               

Website maakt. 

2.2. LastDodo is te allen tijde gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De               

meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op de Website te vinden of worden tijdens het             

gebruik van de Dienst onder uw aandacht gebracht. Ook zal LastDodo u in beginsel 15 dagen                

voorafgaand aan de inwerkingtreding hiervan door middel van een e-mail naar het E-mailadres             

op de hoogte brengen. 

2.3. Indien u het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging of aanvulling van de              

Gebruiksvoorwaarden, accepteert u daarmee de gewijzigde of aangevulde        

Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien u niet instemt met de gewijzigde of aangevulde           

Gebruiksvoorwaarden, is uw enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en uw              
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Profiel te verwijderen. LastDodo raadt u dan ook aan om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig             

te raadplegen. 

Artikel 3. De Dienst 

3.1. De Dienst kan worden omschreven als een platform voor verzamelaars. Op dit platform kunt u               

informatie verstrekken over Objecten en/of Verzamelingen die u bezit, informatie vinden over            

Objecten en Verzamelingen van andere Gebruikers, bepaalde Objectgegevens van Objecten van           

andere Gebruikers aanpassen, Objecten te koop aanbieden in uw eigen webshop en Objecten             

van andere Gebruikers kopen in hun webshop. Ook kunt u een zoeklijst samenstellen van              

Objecten die u zoekt. Deze zoeklijst kan door LastDodo geautomatiseerd worden vergeleken            

met Objecten die te koop staan in webshops van andere Gebruikers. Als een match wordt               

gevonden dan krijgen u en de Gebruiker die het Object te koop aanbiedt daar een e-mail over.                 

U kunt via de Dienst online in contact komen met andere Gebruikers. 

3.2. Ook vindt u op de Website een forum waarop u en andere Gebruikers berichten kunnen               

plaatsen. Deze berichten kunnen door derden worden gelezen.  

3.3. U aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die               

aantreft in de Dienst op het moment van gebruik (“as is basis”). LastDodo sluit uitdrukkelijke en                

stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit,            

waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien            

van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Dienst. 

3.4. LastDodo is te allen tijden gerechtigd om onderdelen van de Website, waaronder begrepen             

maar niet beperkt tot de webshops van Gebruikers, (geautomatiseerd) te rangschikken op basis             

van factoren zoals prijs, populariteit en interesse van Gebruikers voor een Object alsmede             

betaling aan LastDodo. LastDodo kan deze factoren op elk door haar gewenst moment             

veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst. 

Artikel 4. Aanmelden voor de Dienst 

4.1. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet u een Profiel aanmaken op de                

manier zoals beschreven op de Website. U staat er jegens LastDodo voor in dat de informatie                

die u bij het aanmaken van uw Profiel verstrekt compleet, waarheidsgetrouw en up-to-date is.              

Het is niet toegestaan een Profiel op naam van een ander aan te maken en/of valse gegevens te                  

verstrekken. Tijdens uw registratie moet u een Gebruikersnaam en Wachtwoord opgeven,           

waarmee toegang kan worden verkregen tot het Profiel. 

4.2. De gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in de             

Databank en verwerkt in overeenstemming met de LastDodo Privacy Policy die u hier             

https://www.lastdodo.com/nl/help/privacy_policy kunt raadplegen. 
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4.3. In beginsel kan iedereen zich aanmelden bij LastDodo. Indien u jonger dan 18 jaar bent, heeft u                 

echter de toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger(s) nodig (uw voogd of (één van)             

uw ouders). Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren staat u er voor in dat u inderdaad               

18 jaar of ouder bent of dat u de toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger(s) hebt               

gekregen voor het aanmaken van uw Profiel. 

4.4. LastDodo behoudt zich het recht voor de registratie- en inlogprocedure, uw Wachtwoord en/of             

uw Gebruikersnaam te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het              

functioneren van de Dienst. 

Artikel 5. Uw gebruik van de Dienst 

5.1. Elk gebruik van de Dienst en de Website komt voor risico, rekening en verantwoording van               

uzelf. 

5.2. Door Gebruikersmateriaal op de Website te plaatsen of via de Dienst toegankelijk te maken,              

garandeert u dat:  

5.2.1. u bevoegd bent dat te doen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en dat u              

gerechtigd bent aan LastDodo de rechten te verlenen als bedoeld in deze            

Gebruiksvoorwaarden;  

5.2.2. het Gebruikersmateriaal dat u ter beschikking stelt: 

a) niet misleidend is; 

b) niet discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of            

anderszins kwetsend is, niet oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander             

of anderen en, naar mening van LastDodo, niet in strijd is met de goede zeden of                

goede smaak, niet gewelddadig is, geen link bevat naar pornografisch materiaal of            

pornografische websites en niet het plegen van illegale activiteiten bevordert; 

c) geen persoonsgegevens van anderen bevat; 

d) niet bestaat uit kettingbrieven, junk mail of spamming en geen links bevat naar al dan               

niet commerciële websites; 

e) louter betrekking heeft op Objecten, Verzamelingen of verzamelen in het algemeen; 

f) geen negatieve effecten kan hebben op de eer of goede naam van LastDodo, aan haar               

gelieerde ondernemingen en/of haar bestuurders; 

g) niet in strijd is met enige wet- of regelgeving of met deze Gebruiksvoorwaarden, geen              

inbreuk maakt op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst,           

Intellectuele Eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig        

is jegens derden of LastDodo; en  

h) dat geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van enige derde voor het gebruik                

van uw Gebruikersmateriaal op de Website; en  
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5.2.3. LastDodo niet verplicht zal zijn enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan                 

ook, waaronder aan personen en partijen wiens werk, model, merk of uitvoering is vervat in uw                

Gebruikersmateriaal, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties. 

 

5.3. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Gebruikersnaam en Wachtwoord             

combinatie. U bent dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via uw Gebruikersnaam en               

Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. LastDodo mag ervan uitgaan dat u ook             

daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Gebruikersnaam en Wachtwoord. Zodra            

u weet of reden hebt te vermoeden dat een Gebruikersnaam en/of Wachtwoord in handen is               

gekomen van onbevoegden, moet u LastDodo daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen,            

onverminderd uw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals            

het veranderen van uw Wachtwoord.  

5.4. U garandeert dat u geen misbruik zal maken van de Dienst, bijvoorbeeld door Objectgegevens              

op onjuiste en/of misleidende wijze aan te passen, door u aangeboden en door andere              

Gebruikers aangekochte Objecten niet te leveren dan wel door u bestelde Objecten van andere              

Gebruikers niet af te nemen. 

5.5. U garandeert dat u bij gebruikmaking van de Dienst i) geen virussen, Trojaanse paarden,              

wormen, bots of andere software gebruikt die schade kan toebrengen aan de Dienst of de               

Website of enig ander technisch hulpmiddel, dan wel de Dienst of Website ontoegankelijk             

kunnen maken of bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen ii) geen            

handelingen verricht die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de           

infrastructuur van de Dienst en/of de functionaliteit van de Dienst belemmeren, en/of iii) geen              

applicaties zal gebruiken die de Dienst monitoren en/of delen van de Dienst kopiëren. 

 

5.6. Alle technische middelen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst waaronder,               

zonder daartoe beperkt te zijn, hardware en een internetaansluiting, alsook de kosten voor het              

gebruik daarvan, komen geheel voor uw rekening. 

5.7. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder dwingend recht of onder deze Gebruiksvoorwaarden, dan           

wel op verzoek of met toestemming van LastDodo, is het u niet toegestaan (i) de Dienst, de                 

Website, Gebruikersmateriaal dat niet van u afkomstig is en/of Informatie te kopiëren, ter             

beschikking te stellen, in sublicentie te geven of anderszins te commercialiseren, (ii) de Dienst,              

de Website, Gebruikersmateriaal dat niet van u afkomstig is en/of Informatie te wijzigen, te              

vertalen of hiervan anderszins een bewerking te maken in de zin van artikel 13 van de                

Auteurswet, of (iii) de Dienst, de Website en/of de bron- dan wel objectcode(s) daarvan te               

decompileren of reverse engineeren. 
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5.8. LastDodo kan technologische maatregelen nemen ter bescherming van de Website of de Dienst             

en/of afzonderlijke delen daarvan. U mag deze technische beschermingsmaatregelen niet          

verwijderen of omzeilen dan wel daartoe middelen aanbieden. 

Artikel 6. Prijzen en Betaling 

6.1. Sommige onderdelen van de Dienst kunt u uitsluitend gebruiken tegen betaling, waaronder            

voor het verkrijgen van een additionele functionaliteit door middel van een abonnement. De             

prijzen voor het gebruik van deze onderdelen zijn vermeld op de Website. Deze             

Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de abonnementen, tenzij bij het afsluiten van het             

abonnement uitdrukkelijk anders is bepaald. 

6.2. Betaling dient altijd vooraf te geschieden. U kunt dan ook pas gebruik maken van deze               

onderdelen van de Dienst nadat het daarvoor verschuldigde bedrag door u volledig is voldaan.  

6.3. De betaling voor deze onderdelen van de Dienst vindt plaats via een beveiligde betaalomgeving              

van een derde partij, zoals iDeal of een creditcardmaatschappij. LastDodo heeft hierop geen             

invloed en is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik of het niet kunnen                

gebruiken van deze betaalomgeving. Wij raden u aan de Algemene Voorwaarden van deze             

derde partijen te raadplegen. 

6.4. Voor bepaalde onderdelen zal LastDodo u vragen om een machtiging om door u verschuldigde              

bedragen door middel van automatische incasso te innen. LastDodo heeft het recht te weigeren              

u (onderdelen van) de Dienst te leveren indien u geen machtiging voor automatische incasso              

geeft. 

6.5. LastDodo behoudt zich het recht voor om de prijzen voor deze onderdelen van de Dienst op elk                 

moment te wijzigen. U kunt aan prijswijzigingen geen rechten ontlenen. 

Artikel 7. Gebruikersmateriaal 

7.1. U behoudt alle Intellectuele Eigendomsrechten op uw Gebruikersmateriaal, maar verleent          

LastDodo hierbij een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende en         

niet opzegbare licentie om uw Gebruikersmateriaal openbaar te maken en/of te           

verveelvoudigen voor alle doeleinden die LastDodo noodzakelijk acht, waaronder begrepen          

maar niet beperkt tot promotionele en commerciële doeleinden. 

 

7.2. U geeft LastDodo onder voornoemde licentie onder meer, zonder uitsluiting, (i) het recht uw              

Gebruikersmateriaal (automatisch) te (laten) vertalen naar andere talen dan het Nederlands           

teneinde de Dienst ook in andere landen te kunnen aanbieden, (ii) het recht tot het opnemen                

van advertenties in producten waarin (delen van) het Gebruikersmateriaal verwerkt zijn en (iii)             

het recht om het Gebruikersmateriaal naar eigen inzicht te exploiteren door middel van             

verkoop of verhuur in druk en op iedere andere in aanmerking komende wijze of vorm,               
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waaronder elektronisch, geheel of gedeeltelijk en al dan niet in combinatie met ander             

materiaal, waaronder in een door andere Gebruikers te bestellen, gepersonaliseerd boekje. Het            

Gebruikersmateriaal kan ook door derden worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt. 

 

7.3. Deze licentie eindigt niet op het moment dat u of LastDodo uw Profiel verwijdert en/of u het                 

gebruik van de dienst staakt. 

7.4. U doet hierbij voor zover dat mogelijk is afstand van uw persoonlijke rechten op uw               

Gebruikersmateriaal in de zin van artikel 25 van de Auteurswet. 

7.5. U accepteert dat uw Gebruikersmateriaal door andere Gebruikers kan worden gebruikt.           

LastDodo garandeert niet dat Gebruikers zich aan deze Gebruiksvoorwaarden zullen houden. 

7.6. U begrijpt en accepteert dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor Gebruikersmateriaal            

dat u op de Website plaatst of met behulp van de Dienst toegankelijk maakt. 

7.7. U begrijpt en accepteert dat Gebruikersmateriaal van andere Gebruikers niet door LastDodo            

wordt gecontroleerd en/of bekeken. LastDodo heeft hiervan dan ook geen enkele kennis en is              

hiervoor dan ook niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk. 

7.8. Indien u van mening bent dat bepaald Gebruikersmateriaal onrechtmatig is, dan kunt u dit              

melden aan LastDodo. U kunt hier https://www.lastdodo.com/nl/help/reportunlawfulmaterial       

meer informatie vinden over hoe u een Melding kunt doen. 

7.9. LastDodo behoudt zich het recht voor Gebruikersmateriaal van de Website te verwijderen, in te              

korten of anderszins aan te passen indien zij daartoe noodzaak ziet, zonder dienaangaande             

aansprakelijk te worden voor enigerlei schade en zonder gehouden te zijn enige compensatie te              

betalen. Dit artikel laat andere rechten en bevoegdheden van LastDodo onverlet en LastDodo             

behoudt zich het recht voor verdere (rechts)maatregelen te treffen, waaronder zonder daartoe            

beperkt te zijn, het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden. 

Artikel 8. Beschikbaarheid en onderbreking van de Dienst 

8.1. LastDodo garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen              

toegankelijk is. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg              

van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken.            

LastDodo is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens u voor enige schade die               

voortvloeit uit het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.  

8.2. LastDodo is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische         

wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of Dienst aan te brengen. 

8.3. LastDodo is gerechtigd, zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u, de Website en/of             

Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in               
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haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van redelijkerwijs benodigd onderhoud           

aan de Website en/of Dienst. LastDodo zal u hiervan zoveel mogelijk voorafgaand op de hoogte               

stellen. 

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten 

9.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Dienst, de Databank en             

de Informatie, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, mede begrepen de Intellectuele            

Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel         

materiaal en overige materialen berusten bij LastDodo of haar licentiegevers, voor zover dit             

geen Gebruikersmateriaal betreft. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het          

Gebruikersmateriaal, berusten bij de Gebruikers en/of hun licentiegevers. 

9.2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent LastDodo u een            

beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet (sub-)licentieerbaar, niet-overdraagbaar,       

recht om de Dienst te gebruiken en de Informatie te bekijken op de wijze en in het format zoals                   

deze via de Dienst ter beschikking worden gesteld. 

9.3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de Dienst, de Website, Gebruikersmateriaal dat niet van u              

afkomstig is en/of Informatie en/of andere gegevens te kopiëren, openbaar te maken, voor             

directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te             

gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij LastDodo of de            

betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

9.4. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele            

Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen. 

9.5. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan u            

over te dragen. Het gebruik dat u mag maken van de Dienst is beperkt tot hetgeen in deze                  

Gebruiksvoorwaarden is beschreven. U zult geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen           

maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van LastDodo, Gebruikers en/of derden, zoals het            

registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords zoektermen (keywords) die lijken op            

of identiek zijn aan enig teken waarop LastDodo en/of de Gebruikers Intellectuele            

Eigendomsrechten kunnen doen gelden. U erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik            

van Gebruikersmateriaal of Informatie waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten, inbreuk         

maakt op deze Gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving. 

Artikel 10. Privacy en toegang tot gegevens 

10.1. Tijdens het aanmaken van uw Profiel en gedurende het gebruikmaken van de Dienst, zal u               

(persoons)gegevens aan LastDodo verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de         

Privacy Policy van LastDodo https://www.lastdodo.com/nl/help/privacy_policy en de       

toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt. 
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10.2. LastDodo heeft toegang tot de in het Privacy Policy beschreven gegevens, waaronder de             

gebruikersnaam en Wachtwoord, NAW-gegevens, E-mailadres, aan- en verkoopgegevens en         

Gebruikersmateriaal. 

10.3. Gebruiker heeft toegang tot de in het Privacy Policy beschreven gegevens, waaronder het eigen              

Profiel, Gebruikersmateriaal (uitsluitend hetgeen door Gebruikers toegankelijk of openbaar         

wordt gemaakt voor deze Gebruiker specifiek of op de openbare pagina’s zoals het forum),              

indien een transactie bij een webshop plaatsvindt NAW-gegevens van de koper/verkoper.  

Artikel 11. Databank 

11.1. De Databank moet beschouwd worden als databank in de zin van artikel 1 onder a van de                 

Databankenwet. LastDodo is de producent van de Databank en heeft derhalve het exclusieve             

recht om toestemming te verlenen voor i) het opvragen of hergebruiken van het geheel of een                

in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de Databank en ii) het                

herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of in kwantitatief opzicht             

niet-substantiële delen van de inhoud van de Databank, voor zover dit in strijd is met de                

normale exploitatie van de Databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de           

rechtmatige belangen van LastDodo. U mag slechts gegevens uit de Databank opvragen of             

hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden. 

Artikel 12. Melding van Vermeend Onrechtmatig Materiaal 

12.1. LastDodo heeft, teneinde inbreuken op de rechten van derden zo spoedig mogelijk te             

beëindigen, een procedure ontwikkeld waarmee de aanwezigheid op de Website of de            

toegankelijkheid via de Website en/of de Dienst van vermeend onrechtmatig          

Gebruikersmateriaal aan LastDodo kan worden gemeld: de Melding van Vermeend          

Onrechtmatig Materiaal https://www.lastdodo.com/nl/help/reportunlawfulmaterial. 

12.2. LastDodo is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het onrechtmatige gebruik van              

de Website of de Dienst. LastDodo is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder             

aangegeven, gehouden om na ontvangst van een Melding onmiskenbaar onrechtmatig          

Gebruikersmateriaal te verwijderen. 

12.3. LastDodo is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden              

door derden, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van de Dienst, tenzij LastDodo het              

betreffende Gebruikersmateriaal niet blokkeert of de onrechtmatige activiteit niet stopzet          

terwijl zij door middel van de Melding daadwerkelijke wetenschap heeft van het feit dat het               

Gebruikersmateriaal of de activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is. 

12.4. LastDodo behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van               

Gebruiksmateriaal of stopzetting van een activiteit over te gaan indien zij gegronde redenen             

heeft om aan de juistheid van de Melding of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te                

twijfelen of een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan LastDodo bijvoorbeeld een               
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rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak           

aantoont dat het betreffende Gebruikersmateriaal onmiskenbaar onrechtmatig is. 

 

12.5. LastDodo zal op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen u en een enige derde die een                   

Melding doet. 

12.6. Indien u een Melding doet, vrijwaart u LastDodo en alle aan haar gelieerde ondernemingen              

alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor         

iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van            

Gebruikersmateriaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die            

LastDodo lijdt, nog zal kunnen lijden of die LastDodo dient te maken in verband met een                

dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden             

van kosten voor rechtsbijstand. 

12.7. LastDodo respecteert en beschermt de privacy van derden die Mededelingen doen. Alle            

persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt in het kader van een Melding zal altijd              

vertrouwelijk en conform de Privacy Policy worden behandeld en zal alleen gebruikt worden             

voor het in behandeling nemen van de Melding. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid en Vrijwaring 

13.1. U accepteert dat LastDodo als tussenpersoon tussen u en andere Gebruikers optreedt.            

LastDodo heeft geen bemoeienis met en is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor            

Gebruikersmateriaal dat via de Dienst of de Website wordt verstrekt dan wel voor enige andere               

informatie die via de Dienst of de Website door derden wordt verstrekt. 

13.2. LastDodo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zaaks- en/of vermogensschade en/of          

ander nadeel als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de             

overeenkomst tot het verlenen van de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot             

schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website en/of de Dienst of                 

de onmogelijkheid deze te gebruiken dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover              

dit op grond van dwingend recht is toegestaan. 

13.3. LastDodo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van omstandigheden           

die buiten haar dienstverlening vallen. LastDodo is geen partij bij, en kan derhalve niet              

aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit, enige overeenkomsten tussen u en            

andere Gebruikers. LastDodo kan aldus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan            

doordat u voor u ongunstige overeenkomsten heeft gesloten doordat u bijvoorbeeld voor door             

u aangekochte Objecten meer betaald dan de werkelijke waarde of voor door u verkochte              

Objecten minder ontvangt dan de werkelijke waarde. LastDodo kan niet aansprakelijk worden            

gehouden voor schade ontstaan door het niet en/of niet tijdig reageren van Gebruikers op een               

bestelling door u gedaan in een webshop, het afwijzen en/of weigeren van bestellingen, het              

niet nakomen van definitieve bestellingen, het niet of niet tijdig betalen door een Gebruiker van               
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in uw webshop aangeschafte Objecten en/of elke andere schade en kosten die u lijdt als gevolg                

van een handeling van een andere Gebruiker. 

13.4. De enige actie die u kunt ondernemen indien u meent dat u schade heeft geleden, is het                 

gebruik van de Dienst te staken en uw Profiel te verwijderen. 

 

13.5. Voor zover LastDodo ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke             

hoofde dan ook, dan is zij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade. Onder               

directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade aan zaken, redelijke kosten           

gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter             

vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van             

herstel. 

 

13.6. Indien en voor zover LastDodo aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, is                

haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot een bedrag van € 5.000,- (zegge: vijfduizend              

euro). 

13.7. U vrijwaart LastDodo voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van                

vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit uw             

gebruik van de Website, de Dienst en/of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of             

enige andere rechten van derden, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, Intellectuele            

Eigendomsrechten. 

13.8. U vrijwaart LastDodo tegen alle kosten die zij moet maken teneinde te voldoen aan een               

verzoek, bevel en/of vonnis inhoudende het opleggen van een verbod of bevel in verband met               

uw Gebruikersmateriaal. 

13.9. Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van LastDodo voor          

opzet en/of bewuste roekeloosheid van LastDodo zelf (“eigen handelen”) en/of het bestuur van             

LastDodo uit te sluiten. 

Artikel 14. Duur en beëindiging 

14.1. U heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen en uw                  

Profiel te verwijderen. 

14.2. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die LastDodo ten dienste staan, is LastDodo te              

allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om uw             

activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te                

stellen, uw Profiel tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, een waarschuwing te               

doen uitgaan, de Dienst te beëindigen of te weigeren om de Dienst aan u te verlenen, voor                 

zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan, in het bijzonder - maar niet daartoe                
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beperkt – indien u handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. LastDodo zal hiervoor op              

geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens u. Indien LastDodo daartoe op             

grond van dwingend recht verplicht is, zal zij u voorafgaand aan haar besluit tot opschorting,               

beperking of beëindiging over informeren conform de wettelijke termijn en/of de mogelijkheid            

geven daarop te reageren.  

Artikel 15. Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter 

15.1. Op de Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Dienst en de Website, alsmede op enige               

geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

15.2. Indien u bij het gebruik van de Dienst als natuurlijk persoon niet handelt in de uitoefening van                 

een beroep of bedrijf, zullen, voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet             

dwingend anders wordt voorgeschreven, alle geschillen tussen u en LastDodo ter keuze van de              

dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het            

arrondissement van haar woonplaats, dan wel aan een andere op grond van nationale of              

internationale rechtsregels bevoegde rechter. 

15.3. Indien u bij het gebruik van de Dienst handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,                 

zullen alle geschillen tussen u en LastDodo worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het               

arrondissement Amsterdam. 

15.4. Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die u en LastDodo ter zake hebben            

gemaakt. Zij treden in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die u en               

LastDodo ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge         

mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn           

bevestigd. 

15.5. LastDodo mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien          

overdragen aan derden en zal u daarvan op de hoogte stellen. Indien u deze overdracht van                

verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kunt u het gebruik van de Dienst staken en                

uw Profiel te verwijderen. 

15.6. Onverminderd eventueel voor LastDodo bestaande wettelijke verplichtingen om een         

overeenkomst tussen u en LastDodo voor het gebruik van de Website en de Dienst te bewaren,                

is LastDodo niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor u toegankelijk            

te houden. 

15.7. Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven u en LastDodo aan             

het overblijvende gedeelte gebonden. LastDodo zal het ongeldige gedeelte vervangen door           

bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking                

van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige           

gedeelte. 
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Artikel 16. Contact 

Voor vragen over de Dienst, de Website of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u te allen tijde contact                

opnemen met LastDodo via de volgende contactgegevens: 

 

LastDodo B.V. 

Vaart Z.Z. 1-D 

9401 GE Assen 

 

U kunt een e-mail sturen via het contactformulier https://www.lastdodo.com/nl/help/contact of via           

info@lastdodo.nl  
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