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Artikel 1. Definities en begrippen  
Date for 2: het relatiebemiddelingsbureau Date for 2, gevestigd aan de 
Korenbloemstraat 16, 6088 WA Roggel, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 69208433.  
Cliënt: de natuurlijke persoon die een relatiebemiddelingsovereenkomst  met 
Date for 2 heeft gesloten.  
Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld voor een online 
activiteit van Date for 2; dit kan ook een Client zijn. 
Overeenkomst: de individuele relatiebemiddelingsovereenkomst van een Client 
of de inschrijving voor een online activiteit van een Deelnemer. 
Online activiteit: een door Date for 2 aangeboden online matchingsactiviteit.  
Portal: de website van Date for 2, waarop de Deelnemer zich kan aanmelden voor 
de Online activiteit. 
Contactmogelijkheid: De situatie waarbij twee cliënten of twee deelnemers 
hebben aangegeven elkaar te willen ontmoeten.   
 

Algemene voorwaarden voor relatiebemiddeling én online activiteiten 
 

Artikel 2. Algemeen  
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en 

overeenkomst met Date for 2.  
2. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij Date for 2 

derden inschakelt.  
3. Indien een artikel in deze Voorwaarden ongeldig mocht zijn, dan blijft het overige 

in deze Voorwaarden van toepassing. Date for 2 en de Cliënt/Deelnemer zullen 
dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of 
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en 
de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.  

4. Als deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen 
bevatten, prevaleert de Overeenkomst.  

5. Als Date for 2 niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, 
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn.  

6. Date for 2 behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te 
vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten zodra 
dertig (30) dagen zijn verstreken na bekendmaking van de wijziging aan de 
Client/Deelnemer. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct 
worden doorgevoerd.  

7. Indien het Cliënt een voor hem of haar negatieve wijziging in deze Voorwaarden 
niet wil accepteren, dient dit voor de beoogde ingangsdatum te communiceren. 
Indien Date for 2 de wijziging niet wenst in te trekken, mag Cliënt de 
Overeenkomst ontbinden zonder recht op schadevergoeding.  
 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst  
1. Date for 2 verschaft vóór het sluiten van de Overeenkomst persoonlijk, schriftelijk 

of elektronisch informatie over:  

• de door Date for 2 aangeboden vorm(en) van de relatiebemiddeling; de duur 
van de Overeenkomst; 

• de werkwijze; 

• het tarief. 
2. De informatie bedoeld in lid 1 moet zodanig zijn dat het Cliënt/Deelnemer zich 

een goed beeld kan vormen over hetgeen hij redelijkerwijs aan diensten van Date 
for 2 mag verwachten. 

3. De Overeenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand en is voorzien 
van een datum waarop de dienstverlening een aanvang neemt. In een 
elektronische omgeving is de Overeenkomst pas gesloten wanneer de 
Cliënt/Deelnemer de bevestiging van zijn of haar aanvaarding van het aanbod 
heeft ontvangen.  

4. De Cliënt/Deelnemer verklaart zich er door het sluiten van de Overeenkomst mee 
akkoord dat hij met anderen in contact kan worden gebracht.  

5. De informatie zoals omschreven in artikel 3 lid 1 is een onderdeel van de 
Overeenkomst.  

6. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende 
kracht van de Overeenkomst. 
 

 
 

 
Artikel 4. De afkoelingsperiode  
1. De Cliënt/Deelnemer heeft het recht om een elektronisch gesloten Overeenkomst 

schriftelijk te herroepen binnen 14 dagen. Hieraan zijn geen kosten verbonden, 
behalve de kosten voor annulering van de intake indien deze reeds gepland staat 
binnen 72 uur vanaf het moment van annuleren. 

2. In het geval dat er reeds een contactmogelijkheid geweest is, vervalt de 
mogelijkheid genoemd in lid 1. Er is dan dus geen sprake van een 
afkoelingsperiode.  
 

Artikel 5. Uitvoering en kwaliteit van de Overeenkomst  
1. Date for 2 is verplicht om de haar opgedragen werkzaamheden als een goed en 

zorgvuldig opdrachtnemer uit te (doen) voeren naar beste inzicht en in 
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Hiervoor bedient Date 
for 2 zich van vakbekwame medewerkers, hanteert een passende selectie en 
biedt het een redelijk aantal contactmogelijkheden, afhankelijk van de 
gerechtvaardigde verwachtingen van de Cliënt/Deelnemer en de bij het 
intakegesprek verstrekte informatie, de brochures en de opgestelde profielschets.  

2. Date for 2 biedt, indien dit overeengekomen is, de mogelijkheid tot evaluatie- dan 
wel oriëntatiegesprekken en informatie over de voortgang van het 
bemiddelingstraject.  

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, mag 
Date for 2 bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. De 
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt daarbij 
uitgesloten.  

4. Alle diensten van Date for 2 worden uitgevoerd op basis van een 
inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.  
 

Artikel 6. Verplichtingen Cliënt/Deelnemer 
1. De Cliënt/Deelnemer verplicht zich tot correct gedrag tegenover Date for 2, 

tegenover andere cliënten/deelnemers en tegenover andere door Date for 2 in 
het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Cliënt voorgestelde 
personen.  

2. De Cliënt/Deelnemer is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot 
persoonlijke gegevens van anderen en vrijwaart Date for 2 voor aanspraken van 
derden indien aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de 
geheimhoudingsplicht door de Cliënt.  

3. De Cliënt/Deelnemer verplicht zich tot medewerking aan de dienstverlening. Dit 
betekent onder meer dat het Cliënt/Deelnemer, nadat een contactmogelijkheid is 
gerealiseerd, daadwerkelijk binnen een redelijke termijn tot kennismaking zal 
overgaan. Daarna laat de Cliënt/Deelnemer aan Date for 2 binnen een redelijke 
termijn weten of al dan niet een volgend voorstel wordt verwacht.  

4. De Cliënt/Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Date for 2 
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt/Deelnemer redelijkerwijs 
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
Overeenkomst, tijdig en naar waarheid aan Date for 2 worden verstrekt.  

5. Indien de Cliënt/Deelnemer in gebreke is met nakoming, dan is hij aansprakelijk 
voor de door Date for 2 geleden en nog te lijden schade. 
  

Artikel 7. Prijs  
1. De Cliënt/Deelnemer is verplicht om aan Date for 2 de overeengekomen prijs te 

betalen. 
2. Date for 2 mag - zonder voorafgaande schriftelijke mededeling - per 1 januari 

van ieder kalenderjaar het in de Overeenkomst overeengekomen tarief 
verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie 
in het voorgaande jaar. 
  

Artikel 8. Klachten  
1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten schriftelijk bij Date for 

2 worden ingediend. Klagen gedurende de looptijd van de Overeenkomst dan wel 
binnen twee maanden na afloop daarvan is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen 
van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Cliënt/Deelnemer zijn rechten ter zake 
verliest.  

2. Date for 2 zal binnen een maand inhoudelijk op de klacht reageren, tenzij dit 
redelijkerwijs niet mogelijk is.  

3. Indien de klacht niet minnelijk wordt opgelost, ontstaat een geschil vatbaar voor 
de geschillenregeling van artikel 12.  
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4. Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting van Client/Deelnemer 
niet op.  
 

Artikel 9. Aansprakelijkheid  
1. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Cliënt/Deelnemer Date for 2 onjuiste 

of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Date for 2 voor de daardoor ontstane 
schade niet aansprakelijk.  

2. Date for 2 is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van 
een aan Date for 2 toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de 
Overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring 
en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening 
had kunnen worden vermeden.  

3. De aansprakelijkheid van Date for 2 is in de overige gevallen beperkt tot de 
vergoeding die Date for 2 in het kader van de Overeenkomst de laatste zes (6) 
maanden heeft ontvangen. Bovendien is de totale aansprakelijkheid van Date for 
2 beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag 
van het eigen risico.  

4. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld aan de 
zijde van Date for 2.  

5. Date for 2 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of 
gevolgschade (o.a. gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, 
verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of 
geconstateerde gebreken) is Date for 2 nimmer aansprakelijk.  

6. De Cliënt/Deelnemer vrijwaart Date for 2 voor alle aanspraken die derden ten 
opzichte van Date for 2 pretenderen en uitoefenen. Indien Date for 2 door derden 
mocht worden aangesproken, dan zal de Cliënt/Deelnemer Date for 2 zowel 
buiten als in rechte bijstaan en onverwijld al hetgeen doen wat van hem in 
redelijkheid verwacht mag worden. Mocht de Cliënt in gebreke blijven in het 
nemen van adequate maatregelen, dan is Date for 2, zonder ingebrekestelling, 
gerechtigd zelf daartoe over te gaan op kosten van de Cliënt./Deelnemer.  

7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn 
van alle vorderingen en verweren tegenover Date for 2 en de door Date for 2 bij 
de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar na het 
moment waarop de Cliënt/Deelnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon 
zijn met deze vorderingen en verweren.  

8. Elke aansprakelijkheid van Date for 2 verjaart in ieder geval door verloop van vijf 
(5) jaren na beëindiging van de Overeenkomst.  
 

Artikel 10. Overmacht  
1. Date for 2 is niet gehouden tot het nakoming indien zij daartoe gehinderd wordt 

als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en niet op grond 
van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar 
rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied 
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, 
voorzien of niet-voorzien, waarop Date for 2 geen invloed kan uitoefenen, maar 
waardoor Date for 2 niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 
Werkstakingen in het bedrijf van Date for 2 en ziekte of blijvende 
arbeidsongeschiktheid van de door de uitvoering van de Overeenkomst 
aangewezen persoon worden daaronder begrepen evenals noodweer, 
epidemieën/pandemieën en en/of daarmee gepaard gaande 
overheidsmaatregelen, storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, 
infrastructuur en computerinbraak. 

3. Date for 2 kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de 
verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt 
dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te 
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  

4. Voor zover Date for 2 ten tijde van het intreden van overmacht haar 
verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze 
zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 
zelfstandige waarde toekomt, is Date for 2 gerechtigd om het al nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Cliënt/Deelnemer is 
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke 
Overeenkomst.  
 

5. Date for 2 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt 
nadat Date for 2 de verbintenis had moeten nakomen.  
 

Artikel 11. Geheimhouding en persoonsgegevens  
1. Date for 2 gaat vertrouwelijk om met informatie die is verkregen van en over de 

Cliënt/Deelnemer. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij 
is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Vertrouwelijke 
informatie wordt niet gedeeld of gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij 
werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Date 
for 2 voor zichzelf optreedt in een juridische procedure waarbij deze informatie 
van belang kan zijn.  

2. Date for 2 zal de persoonsgegevens van de Cliënt verwerken in overeenstemming 
met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).  

3. Date for 2 zal de persoonsgegevens van de Cliënt/Deelnemer uiterlijk twee jaar na 
het beëindigen van de overeenkomst verwijderen.  

4. Date for 2 heeft een privacyreglement dat van toepassing is op haar 
dienstverlening. Dit privacyreglement is in te zien en te downloaden op de 
website van Date for 2. 
 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenregeling  
1. Op alle Overeenkomsten met Date for 2 is Nederlands recht van toepassing.  
2. Geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank of aan de Geschillencommissie 
Relatiebemiddeling (hierna: De Commissie”) van de Branchevereniging Singles 
Keurmerk (BVSK).  

3. De Commissie hanteert een geschillenreglement dat is te raadplegen op de 
website: https://bvsk.nl of via Date for 2. 
 

Artikel 13. Vindplaats en uitleg Overeenkomst 
4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die 

gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.  
5. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg 

daarvan.  
 
Bijzondere voorwaarden relatiebemiddeling 
 
Artikel 14. Duur van de overeenkomst  
1. De Overeenkomst wordt gesloten voor de periode van 1 of 2 jaar. Na het 

verstrijken van de contractduur kan de Overeenkomst verlengd worden met een 
(of meerdere) periode ( s) van een jaar.  

2. Bij een non-actief status (tijdelijk niet beschikbaar voor bemiddeling) wordt de 
Overeenkomst niet on hold gezet. De Cliënt kan ondanks deze status geen 
aanspraak maken op restitutie van het betaalde.  

3. Na het verstrijken van de contractperiode (vanaf het moment van ondertekening) 
wordt het contract (uitsluitend in overleg) verlengd voor een periode die 
gezamenlijk is overeengekomen.  

4. Indien de Cliënt de Overeenkomst voortijdig opzegt, ongeacht de reden, kan hij 
geen aanspraak maken op restitutie van het inschrijfgeld.  

5. Indien de Cliënt zelf een partner vindt, dient hij dat direct te melden aan Date for 
2. In dat geval krijgt de Cliënt de non-actief status of hij wordt op verzoek 
uitgeschreven. De Cliënt kan geen aanspraak maken op restitutie van het 
inschrijfgeld.  

6. De opdracht is volbracht als de termijn waarvoor de opdracht is verleend, is 
verstreken en/of als er in die termijn voldoende contactmogelijkheden zijn 
geweest (van toepassing bij een Regular abonnement), dan wel als de Cliënt via 
de bemiddeling een relatie is aangegaan.  

7. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van 
betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de 
Overeenkomst, per direct op te zeggen.  
 

Artikel 15. Betaling  
1. Wanneer betaling in vaste termijnen is overeengekomen, dient betaling door Date 

for 2 ontvangen te zijn op de dag waarop deze termijnen vervallen.  
 
 



   
 
ALGEMENE VOORWAARDEN – DATE FOR 2 

 

 Pagina 3 van 3 

2. Indien automatische incasso is overeengekomen, draagt de Cliënt zorg voor een 
toereikend saldo. In het geval dat door een ontoereikend saldo op de 
bankrekening geen afschrijving kan plaatsvinden, dient de Cliënt de door Date for 
2 gefactureerde bedragen onmiddellijk op andere wijze te voldoen. Indien de 
Cliënt het niet eens is met een automatische afschrijving kan hij binnen 30 dagen 
het bedrag via de bank laten terugboeken. 

3. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op 
een door Date for 2 aan te geven wijze. 

4. Indien de Cliënt niet tijdig betaalt, ontvangt hij een aanmaning om binnen veertien 
(14) dagen alsnog te betalen. Hierbij zal tevens de hoogte van de 
buitengerechtelijke incassokosten worden aangegeven. 

5. Over het te laat betaalde bedrag is de Cliënt wettelijke rente verschuldigd.  
 
Bijzondere voorwaarden online activiteiten 
 
Artikel 16. Totstandkoming en duur Overeenkomst 
1. De deelnemer kan zich aanmelden voor een online activiteit plaatsen via de 

website https://datefor2.com  
2. Aanmelding is mogelijk tot 8 uur voor de aangegeven aanvangstijd.  
3. De Overeenkomst met voor een online activiteit komt tot stand nadat Date for 2 

de aanmelding heeft aanvaard. De aanvaarding door Date for 2 vindt standaard 
per e-mail plaats, tenzij de Deelnemer niet over een e-mailadres beschikt. In dat 
geval vindt de schriftelijke aanvaarding per post plaats. 

4. De Deelnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Date for 2 
opgegeven gegevens. 

5. De Overeenkomst eindigt van rechtswege na het deelnemen aan de online 
activiteit. 
 

Artikel 17. Annulering  
1. De Deelnemer dient zijn aanmelding via de portal of via email te annuleren. De 

annulering wordt schriftelijk bevestigd. 
2. De Deelnemer heeft na totstandkoming van de online activiteit een wettelijke 

bedenktijd van veertien dagen. Tijdens deze bedenktijd kan de Deelnemer zijn 
aanmelding kosteloos annuleren.  

3. De Deelnemer mag de online activiteit tot één week vóór de overeengekomen 
tijdstip kosteloos annuleren. 

4. De Deelnemer is bij annulering minder dan één week tot 24 uur voor het 
aanvangstijdstip 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. 

5. De Deelnemer is bij annulering minder dan 24 uur van tevoren 100% van de 
overeengekomen prijs verschuldigd.  

6. Voor online activiteiten waarvoor geen betaling verschuldigd is, geldt dat de 
Deelnemer de aanmelding kosteloos kan annuleren. 

7. Het niet verschijnen op de online activiteit zonder voorafgaande annulering wordt 
gelijkgesteld aan annulering op de dag zelf. 

8. Indien de Deelnemer niet in staat is om zelf de online activiteit bij te wonen, is hij 
bevoegd een meerderjarige vervanger te laten deelnemen.  

9. Date for 2 behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de online 
activiteit te annuleren tot vijf werkdagen voor de geplande datum zonder dat zij 
gehouden is tot enige schadevergoeding. De Deelnemer ontvangt hiervan zo 
spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk, wordt een passend alternatief geboden. 
Als de Deelnemer hiervan gebruik maakt, wordt het betaalde bedrag niet 
terugbetaald.  

 
Artikel 18. Betaling 
1. Bij aanmelding kan de Deelnemer direct betalen via de aangeboden 
betalingssystemen of betalen door middel van een bankoverschrijving na toezending 
van de digitale factuur. De betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum 
zoals op de factuur is vermeld.  
2. Indien de datum van het evenement vóór de vervaldatum van de factuur ligt, 
dient de online activiteit betaald te zijn voor het aanvangstijdstip ervan. 
3. Digitale facturen worden gericht aan de Deelnemer. Het is niet mogelijk om de 
factuur te richten aan een bedrijf of een andere persoon. Voor het betalen door 
middel van een digitale factuur kan een toeslag worden berekend. 
4. Als aanmelding plaatsvindt binnen veertien dagen voor aanvang van de online 
activiteit, moet direct bij aanmelding betaald worden via de online 
betalingssystemen die worden aangeboden. 

5. Meldt de Deelnemer zich aan in een periode dat er vroegboekkorting van 
toepassing is, dan moet hij betaald hebben in de periode dat de vroegboekkorting 
geldt. Betaalt hij na deze periode, dan vervalt de vroegboekkorting en zal er een 
aanvullende factuur worden gestuurd. 
6. Date for 2 behoudt zich het recht voor om deelnemers die geen Cliënt van Date 
for 2 zijn, te verplichten om direct bij aanmelding te betalen via de online 
betalingssystemen die worden aangeboden.  
7. De deelnemer is van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling 
noodzakelijk is, vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken 
en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald.  
 
Artikel 19. Internetgebruik 
1. Het is de Deelnemer niet toegestaan emailberichten (waaronder spam) met een 

commercieel oogmerk naar andere Deelnemers te verzenden. 
2. Date for 2 biedt geen garantie over de beschikbaarheid of snelheid van de 

internetverbinding.  
3. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden 

van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (internet-) 
verbindingen noodzakelijk om van de diensten gebruik te kunnen maken.  

4 Date for 2 is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van haar 
netwerk. 

 
Artikel  20. Voorbehoud van wijzigingen 
1. Date for 2 behoudt zich het recht voor de datum van een online activiteit te 

wijzigen, zonder dat de Deelnemer daardoor aanspraak heeft op 
schadevergoeding. Date for 2 zal de Deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis 
stellen van een dergelijke wijziging. De wijziging geeft de Deelnemer het recht zijn 
inschrijving te annuleren binnen zeven dagen na de kennisgeving van de wijziging.  

2. Als er geen sprake is van overmacht aan de zijde van Date for 2, dan heeft de 
Deelnemer recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag, na aftrek van de 
eventuele administratiekosten. 

3. Het staat Date for 2 vrij de inhoud, het programma, de indeling en/of het tijdstip 
van de online activiteit te wijzigen zonder dat de Deelnemer aanspraak op 
schadevergoeding heeft. Als er een wijziging plaatsvindt zal Date for 2 de 
Deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De wijziging geeft geen 
recht op annulering of restitutie. 

 
Artikel 21. Overige bepalingen 
1. In het belang van de orde kan Date for 2 besluiten tot verwijdering van een zich 

misdragende Deelnemer. 
2. In geval een Deelnemer op grond van dit artikel wordt verwijderd uit een online 

activiteit, is Date for 2 niet gehouden tot enige schadevergoeding.  
3. De eventuele door deze misdragingen veroorzaakte schade zal op het betrokken 

Deelnemer worden verhaald. 
4. De Deelnemer moet bij aanmelding voor een online activiteit aangeven of hij 

akkoord gaat met het plaatsen van persoonsgegevens en het tonen van een foto 
tijdens de online activiteit. De deelnemers zien tijdens de activiteit elkaars naam, 
foto en korte introductie over zichzelf.  

5. Tijdens de online activiteit kan Date for 2 foto’s en filmopnames laten maken. Dit 
foto- en filmmateriaal gebruikt Date for 2 op de website, in digitale en papieren 
nieuwsbrieven en op social media. Date for 2 zal nooit zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Deelnemer overgaan tot gebruik van een foto of 
filmopname. 

6. Alle materialen en grafische of andere ontwerpen, die door of in opdracht van 
Date for 2 zijn gemaakt in het kader van een online activiteit, blijven het 
intellectuele eigendom van Date for 2. De Deelnemer die materialen wil 
gebruiken, kan hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij Date for 2, die daar 
voorwaarden aan kan verbinden. 


