
Gebruikersvoorwaarden 
 
Legitiem gebruik maken van de software die MailExpert beschikbaar stelt 
houdt o.a. in het verzenden van grafische nieuwsbrieven, brochures, 
promoties, uitnodigingen, persberichten, product- lanceringen en andere 
e-mailcampagnes die geregistreerde (optin) klanten of leden informeren. 
MailExpert werkt niet mee aan het verspreiden van SPAM wat gedefinieerd 
wordt als het verzenden van bulkmail zonder toestemming van de ontvanger. 
Met andere woorden, als er informatie wordt verstuurd aan personen die niet 
duidelijk aangegeven hebben informatie te willen ontvangen kan dit 
aangemerkt worden als SPAM. 
 
Als u uw maillijsten in MailExpert importeert moet u expliciet aangeven dat de 
lijst bestaat uit 100% opt-in e-mailadressen. MailExpert reserveert het recht 
om u hier om bewijs voor te vragen en bij verzuim het account te deactiveren. 
 
Een uitschrijf mogelijkheid wordt automatisch toegevoegd onder aan elke 
verzonden mail. Elke poging tot het uitschakelen van deze link zal direct 
resulteren tot deactiveren van de account. 
 
Help a.u.b. de hele internet community door de volgende richtlijnen te volgen: 
 

● Koop geen maillijsten 
● Zend geen mailings naar discussie groepen 
● Wees er zeker van dat het onderwerp niet misleidend is en past bij het 

onderwerp van de mailing 
● Zorg dat uw lijst 100% bevestigd opt-in is. 
● Houd de gegevens bij hoe u aan de mailadressen komt 

 
Het gebruik van de applicatie door de afnemer impliceert geen eigendom van 
de applicatie, de software of de merken en namen. MailExpert verleent aan de 
afnemer een niet overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht van de 
applicatie. Afnemer verkrijgt hiermee niet het recht op een softwarelicentie.  
 

 



 
Het is afnemer niet toegestaan de applicatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren, 
te decompileren, aan “reverse-engineering” te onderwerpen of te 
disassembleren of op andere manieren de broncode, objectcode, 
onderliggende structuur, ideeën en algoritme te achterhalen; verwijderen van 
kennisgeving met betrekking tot eigendom, of labels van de applicatie of 
andere software, aanpassen, vertalen of creëren van afgeleide producten 
gebaseerd op de applicatie of andere software; of kopiëren, verspreiden, 
verpanden, toekennen, of op enige andere wijze de rechten van applicatie of 
andere software over te dragen of te belasten. 
 
Het is Afnemer niet toegestaan handelsnamen, logos en alle andere 
gerelateerde product-en dienstnamen, merken en slogans van MailExpert en 
welke (in)directe verwijzingen dan ook naar de software in een advertentie, 
reclame of andere vormen van commerciële bekendmaking te gebruiken 
zonder schriftelijke toestemming van MailExpert. 
 
De Applicatie mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Verzending 
van gegevens in strijd met de wet, zoals onzedelijk en bedreigend materiaal, is 
verboden. Afnemer gaat ermee akkoord en geeft de garantie dat hij de 
Applicatie alleen in overeenstemming met de gebruikersvoorwaarden, het 
Privacy Beleid en het Anti Spam Beleid en al het overige toepasselijke 
(Europese en nationale) recht zal gebruiken. Afnemer garandeert voorts dat 
het geen gebruik zal maken van adressenlijsten van derden ten behoeve van 
het voorbereiden of verzenden van Spam aan derden. 
 
Afnemer vrijwaart MailExpert voor schade(claims) in verband met vermeend 
verzenden van Spam door gebruikmaking van de Diensten. Alhoewel 
MailExpert niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de via de applicatie 
door Afnemer verspreide informatie, is MailExpert in het kader van haar Anti 
Spam Beleid gerechtigd de inhoud van de informatie vooraf of achteraf te 
controleren en de account te deactiveren in geval het gerechtvaardigde 
vermoedens bestaat dat Afnemer zich schuldig maakt aan overtreding van het 
Anti Spam Beleid. 

 

http://www.mailexpert.nl/

