Deelnamevoorwaarden
English version below
Met uw inschrijving in een Flycatcher panel bevestigt u onderstaande deelnamevoorwaarden te hebben gelezen en u
te houden aan de hierin opgenomen zaken.

Algemene voorwaarden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op alle Flycatcher panels.
De deelnamevoorwaarden kunnen op elk moment door Flycatcher worden gewijzigd. Wijzigingen worden altijd
tijdig bekendgemaakt.
Kennisgevingen met betrekking tot het lidmaatschap zullen per e-mail worden gedaan aan het bij aanmelding
opgegeven e-mailadres. In uitzonderlijke gevallen zullen kennisgevingen per post worden gedaan.
Flycatcher stelt zichzelf niet aansprakelijk voor eventuele storingen waardoor (tijdelijk) geen gebruik kan worden
gemaakt van haar diensten of waardoor sprake is van onjuiste of onvolledige berichtgeving.
Flycatcher garandeert niet dat haar diensten ononderbroken en van onbeperkte duur zijn en vrij zijn van
gebreken of fouten.
Het is leden niet toegestaan informatie door te geven aan derden, voor zover deze informatie niet openbaar is.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om onderwerpen en inhoud van onderzoeken.

Voorwaarden lidmaatschap
7.

8.
9.
10.
11.
12.
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U moet ten minste twaalf jaar oud zijn en een geldig e-mailadres hebben om lid te kunnen worden van een
Flycatcher panel. Verder moet een aantal gegevens worden opgegeven, zoals geslacht, naam, adres en
geboortedatum.
Iedereen kan zich slechts één maal inschrijven voor een panel.
Ieder e-mailadres kan slechts één maal gebruikt worden.
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van persoonlijke gegevens.
Flycatcher behoudt zich het recht voor om op elk moment uw panellidmaatschap te beëindigen indien onjuiste
en/of misleidende informatie wordt verstrekt.
Indien u niet actief deelneemt aan een Flycatcher panel door gedurende een periode van een jaar niet te reageren
op onderzoeksuitnodigingen, kan Flycatcher besluiten uw lidmaatschap te laten vervallen.
Leden mogen hun lidmaatschap te allen tijde met of zonder opgaaf van redenen beëindigen. De rechten van leden
vervallen op het moment dat het lidmaatschap wordt beëindigd.

Voorwaarden beloning
14. Door medewerking te verlenen aan een onderzoek, kunnen punten worden gespaard. De punten
vertegenwoordigen zelf geen geldwaarde. Punten kunnen bij voldoende saldo op de persoonlijke pagina van
Flycatcher worden ingewisseld.
15. De verantwoordelijkheid van Flycatcher met betrekking tot aangevraagde cadeaubonnen eindigt op het moment
dat de cadeaubon door Flycatcher verstuurd is.
16. De punten die een lid heeft verdiend zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan anderen of worden
gecombineerd met punten van anderen.
17. Bij beëindiging van het lidmaatschap komt het tegoed aan verdiende punten te vervallen.
18. Flycatcher behoudt zich het recht voor om aan haar leden een korte vragenlijst toe te sturen, waarmee geen
punten kunnen worden verdiend. Deze bestaat uit één of enkele korte vragen, en is bedoeld om mensen te vinden
die aan bepaalde eigenschappen voldoen. Op basis van de gegeven antwoorden kan hierna een onderzoek worden
toegestuurd waarmee wel punten te verdienen zijn.
19. Flycatcher is niet verplicht aan haar leden een bepaald aantal onderzoeken te sturen waarmee leden punten
kunnen verdienen.
20. Flycatcher behoudt zich het recht voor in de toekomst de mogelijkheid om punten in te wisselen te wijzigen.

Het Nederlandse recht is van toepassing.
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Conditions for Participation
By registering as a member of a Flycatcher panel, you confirm that you have read the conditions for participation
outlined below and you agree to be bound by these conditions.

General conditions
21. These conditions for participation apply to all Flycatcher panels.
22. The conditions for participation may be changed by Flycatcher at any time. Changes shall always be announced
with due notice.
23. Notices relating to membership will be sent by e-mail to the e-mail address provided at the time of registration. In
exceptional cases, notices will be sent by post.
24. Flycatcher shall not be liable for any faults that render its services (temporarily) unavailable or that result in
incorrect or incomplete messages.
25. Flycatcher cannot guarantee that its services will be uninterrupted and of unlimited duration, nor free from any
deficiencies or faults.
26. Panel members are not allowed to disclose any information to third parties if such information is not publicly
available. This includes (but not exclusively) topics and contents of surveys.

Conditions for membership
27. To become a member of a Flycatcher panel, individuals must be at least twelve years of age and have a valid email address. Members are also required to submit a number of details, including gender, name, address and date
of birth.
28. One can register for a panel only once.
29. Each e-mail address can be used only once.
30. Members are personally responsible for changing their details.
31. Flycatcher reserves the right to terminate your panel membership at any time if incorrect and/or misleading
information has been provided.
32. If you are not actively participating in a Flycatcher panel, by not having responded to any survey invitations for
the duration of one year, Flycatcher may decide to discontinue your membership.
33. Members may discontinue their membership at any time, without giving any reasons. A member's rights expire at
the moment of termination of membership.

Conditions for rewards
34. By participating in a survey, panel members are able to collect points. The points themselves do not represent
any pecuniary value. When a certain number of points has been collected, these may be exchanged on the
Flycatcher Personal page.
35. Flycatcher's responsibility with respect to the gift vouchers that members apply for, ends the moment when the
gift voucher has been sent by Flycatcher.
36. Points collected by a panel member are personal points, and cannot be transferred to or combined with the points
of other members.
37. When membership is terminated, any remaining points will become invalid.
38. Flycatcher reserves the right to send its panel members a short questionnaire that does not entitle members to
earn points. Such a questionnaire consists of one or a few short questions, and is meant to identify individuals
who meet certain criteria. On the basis of the answers obtained, Flycatcher may then send a questionnaire that
does entitle members to earn points.
39. Flycatcher is not obliged to send its panel members a particular number of surveys that enable them to earn
points.
40. Flycatcher reserves the right to change the option of exchanging points in the future.

Dutch law applies.
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