Wat is Young Retail?
Young Retail is een online community binnen Smart Market waar aangesloten bedrijven producten, diensten, ideeën, nieuws en
activiteiten kunnen delen. Exclusief onder elkaar, razendsnel en heel eenvoudig.
Wat beoogt Young Retail?
Young Retail brengt ondernemers samen die vragen hebben of een aanbod willen delen die te maken hebben met ondernemerschap. In de
community verbinden we jouw vraag of aanbod met die van een andere ondernemer door middel van een actieve back-office. Daarnaast
ontmoet je mede-ondernemers face-to-face tijdens bedrijfsbezoeken of events.
Welke mogelijkheden biedt Young Retail?
De community verbindt deelnemers 24 uur per dag met elkaar. Ze kunnen via het portaal of de app op een eenvoudige manier een
onderwerp delen van Young Retail. Elk onderwerp is of een concrete vraag of een concreet aanbod.
Deelnemers ontvangen periodiek een e-mail met het actuele overzicht van aanbod en behoeften én inloggegevens waarmee zij direct naar
het portaal van de community kunnen gaan.
Voorwaarden gebruik Young Retail
Definiëring van begrippen:
Community: is het geheel van het netwerk, het portaal en de onderwerpen waarmee verbinding ontstaat tussen ondernemers.
Portaal: dit is een online omgeving waarin mensen met elkaar in verbinding staan via internet.
Deelnemer: een persoon of bedrijf die staat ingeschreven op het platform.
Artikel 1 – Inhoud lidmaatschap
1. Het delen van content in de community, gebruik van de techniek en toegang tot je mede Young Retailers.
Artikel 2 – Kosten en looptijd
1. Deelname aan het online platform Young Retail is gratis voor deelnemers voor een periode van één jaar met een einddatum op
1-3-2021.
2. Aan het begin van kalenderjaar 2021 zullen alle deelnemers geïnformeerd worden over een mogelijke verlenging van deelname
en de daar eventueel bijhorende kosten voor het gebruik van Young Retail.
Artikel 3 – Werking Smart Market
1. Ter zake de ontwikkeling en exploitatie van het online platform heeft Smart Market afspraken gemaakt met de eigenaar en
exploitant van het Schakelprincipe, zijnde Schakel Communities BV. Schakel Communities BV zal Smart Market ondersteunen bij
of in het kader van het online platform van Smart Market conform overeenkomst tussen Schakel Communities BV en Smart
Market.
Artikel 4 – Gebruik Young Retail
1. Het gebruik van Young Retail is geheel voor eigen rekening en risico. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor hetgeen u
plaatst op het online platform. Het is u bekend dat door u in c.q. op het online platform van Smart Market geplaatste c.q.
geüploade berichten en datzelfde geldt voor daaraan gehechte documenten, door derden zichtbaar kunnen zijn of worden en
bij einde van uw lidmaatschap daar niet uit kunnen worden verwijderd. U kunt Smart Market en Schakel Communities BV ook
niet aanspreken op verwijdering als voormeld.
2. In verband met het vorenstaande kunt u Smart Market en Schakel Communities BV ook niet aanspreken in het geval uw
berichten en/of daaraan gehechte documenten door derden ingezien worden en/of aan derden ter kennis komen dan wel dat
derden op enigerlei wijze gebruik kunnen maken van de inhoud daarvan, ongeacht of dit gebruik leidt tot een inbreuk op enig
intellectueel eigendomsrecht van u.
3. Smart Market draagt zorg ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens en het openbaar maken van persoonsgegevens aan
andere gebruikers, waaronder de participerende organisaties en gebruikers in Young Retail, geschiedt in overeenstemming met
de Algemene verordening Gegegevensbescherming (AvG).
4. U zult Smart Market en Schakel Communities BV vrijwaren voor aanspraken van derden, voor zover deze aanspraken gebaseerd
zijn op het door u op onrechtmatige wijze gebruik maken van Smart Market en/of het plaatsen van berichten op Smart Market,
die als onrechtmatig jegens een of meer derden kunnen worden aangemerkt.
5. Smart Market en Schakel Communities BV kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of rechtmatigheid van door
derden op c.q. in Smart Market geplaatste berichten; ter zake heeft u geen aanspraken op Smart Market en Schakel
Communities BV.
6. De hiervoor ten behoeve van Schakel Communities BV opgenomen derden bedingen worden, voor zover rechtens vereist,
hierbij door Smart Market namens Schakel Communities BV aanvaard.
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
1. Indien en voor zover aansprakelijkheid van Smart Market in verband met de werking, de beschikbaarheid, de (beoogde)
resultaten en het gebruik van Young Retail hiervoor niet reeds is uitgesloten, zal Smart Market’s aansprakelijkheid voor
aanspraken van u ter zake de werking, de beschikbaarheid, de (beoogde) resultaten en het gebruik van Young Retail in alle
gevallen beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de voor c.q. in enig jaar door u betaalde lidmaatschapskosten.
Artikel 7 – Diversen
1. Op de rechtsverhouding tussen Smart Market en de deelnemers, die een lidmaatschap op Young Retail hebben, is Nederlands
recht van toepassing.
2. Geschillen, voortvloeiende uit of gebaseerd op de in lid 1 bedoelde rechtsverhouding zullen worden beslecht door de burgerlijke
rechter.

