Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld binnen het Directieteam
van TwinkelMC.
1. Algemene punten
1.1 TwinkelMC geeft jou toestemming om gebruik te maken van zijn diensten, mits u de
algemene voorwaarden, privacy beleid en regels hanteert.
1.2 Bij een aantal diensten van TwinkelMC is het gebruikelijk dat u zich registreerd als
bezoeker.
1.3 De Minecraft server van TwinkelMC is alleen te joinen met een premium Minecraft
account.
1.4 Om gebruik te mogen maken van een aantal diensten, dient u 16+ te zijn of
toestemming te hebben van u ouders/verzorgers. Bij gebruik van deze diensten gaat u
hiermee akkoord en is TwinkelMC hier niet aansprakelijk voor.
1.5 Wanneer u uw gebruiksnaam en/of wachtwoord vergeet of verliest, dient u dit direct
bij ons te melden. TwinkelMC staat in het recht uw account dan te blokken van onze
diensten, om verdere schade te verkomen.
1.6 U zult nooit een ander account van een vriend, familie lid of ander persoon
gebruiken om onze diensten te gebruiken, ondanks dat u toestemming heeft gekregen
van die persoon.
1.7 TwinkelMC staat in het recht uw account te blokkeren, aan de hand van uw
gebruikersnaam.
1.8 TwinkelMC staat in het recht uw account te blokkeren, aan de hand van uw gedrag.

1.9 TwinkelMC staat in het recht uw account te blokkeren, aan de hand van het
overtreden van regels.

2. Dienst gebruiksvoorwaarden
2.1 Een van onze diensten is het chatten met andere bezoekers. U bent verplicht geen
gevoelige content, gesprekken en/of privéinformatie te delen via deze chats.
2.2 TwinkelMC is niet verantwoordelijk voor het delen van privéinformatie. Het delen
hiervan is geheel aan u zelf, mits dit niet in strijd gaat met 2.1.
2.3 TwinkelMC heeft het recht uw berichten in chat te beoordelen en desnoods te
verwijderen, ongeacht uw bedoeling hierachter.
2.4 Het gebruik van onze voice diensten zijn vrij, mits u zich houdt aan de algemene
regels die vermeld staan op onze Discord server.
2.5 TwinkelMC heeft het recht u te blokkeren van zijn chat en/of voice diensten,
ongeacht de aanleiding hiervan.

3. Betaalde diensten
3.1 Tegen een betaling biedt TwinkelMC extra diensten aan.
3.2 De extra diensten die TwinkelMC aanbiedt, kunnen veranderen om de tijd ongeacht
uw aangekochte bedoeling.
3.3 TwinkelMC heeft het recht de door u aangekochte extra diensten terug te trekken,
Ongeacht uw bedoeling bij deze aankopen.
3.4 Wanneer u niet ouder bent dan 18 jaar, dient u toestemming te vragen bij
ouders/verzorgers. TwinkelMC is niet aansprakelijk voor het niet opvolgen van deze
regel.
3.5 TwinkelMC hanteert een geen garantie beleid, het terug vragen van de gemaakte
kosten is dus ook niet mogelijk.

4. Privacy
4.1 Privégegevens die u via onze betaalde diensten aan ons heeft overhandigd, zullen
uitsluitend voor dat doeleinde gebruikt worden.
4.2 Door het delen van uw privégegevens met TwinkelMC, gaat uw akkoord dat wij deze
gegevens mogen bezitten.

4.3 Wanneer u uw privégegevens wilt laten verwijderen, zult u dit via een e-mail ons
moeten vermelden. Daarop wordt door een Directielid actie ondernomen m uw
gegevens te verwijderen.
4.4 U gaat ermee akkoord dat betaalde diensten en privileges van uw account gehaald
worden, wanneer u aangeeft dat uw privégegevens verwijderd moeten worden (Artikel
4.3).

5. Slotwoord
5.1 Het kopiëren van de Minecraft server, Discord server of website is niet toegestaan.
TwinkelMC heeft als enige recht op deze diensten.
5.2 TwinkelMC staat niet garant voor 24/7 service. Hiervoor zijn we dan ook niet
aansprakelijk.
5.3 TwinkelMC mag op ieder gekozen moment de Algemene voorwaarden aanpassen.
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