Algemene Voorwaarden Dorpen in Frankrijk
De website Dorpen in Frankrijk (hierna: ‘website’) is eigendom van Silicon Village,
gevestigd in Koog aan de Zaan op Breestraat 72, ingeschreven bij de KvK onder nummer
60473975.
De website is een (digitaal) platform voor eigenaren van een vakantieaccommodaties in
Frankrijk (hierna: ‘eigenaren’) die deze accommodaties ter verhuur aanbieden door middel
advertenties aan bezoekers van de website. Silicon Village is daarbij op geen enkele wijze
partij bij de overeenkomsten die tussen eigenaren en bezoekers van de websites (hierna
‘bezoekers’) tot stand komen.
De bezoekers van de website welke ingaan op de aanbiedingen van een door eigenaren
aangeboden vakantieaccommodatie en of een van de aangeboden
vakantieaccommodaties gaan huren van een eigenaar, worden hierna aangeduid als
‘huurder’.
A. Algemeen deel van toepassing op eigenaren, huurders en bezoekers
1. Aanvullende voorwaarden:
Voor een aantal aanvullende diensten van Silicon Village kunnen naast deze Algemene
Voorwaarden aanvullende voorwaarden gelden. Indien de aanvullende voorwaarden
afwijken van deze Algemene Voorwaarden, dan gaan de aanvullende voorwaarden voor
boven de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.
2. Ingangsdatum en tussentijdse wijziging
Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 1 februari 2022 van toepassing op ieder
gebruik van de website en op alle door Silicon Village aangeboden diensten in relatie tot
deze website. Silicon Village zal van tijd tot tijd zijn Algemene Voorwaarden willen wijzigen.
3. Privacybeleid
Silicon Village heeft een privacybeleid dat is vastgelegd op alle websites in een zg.
Privacy Statement.
4. Werking Website
Silicon Village besteedt veel zorg aan goed laten functioneren van de website in de
ruimste zin van het woord. Voor het functioneren van de website is Silicon Village mede
afhankelijk van derden zoals de eigenaren en technische ondersteuning zoals hosting
bedrijven. Hierdoor kan Silicon Village niet garanderen dat de website altijd zonder
storingen of fouten zal zijn. Silicon Village zal echter in alle redelijkheid er alles aan doen
om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert en de aangeboden informatie juist
is.
5. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring
Silicon Village draagt zorg een optimale werking van de website, maar kan niet
verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor

schade als gevolg van systeemuitval, verbindingsuitval of een ander defect of storing.
Eigenaren vrijwaren Silicon Village voor aanspraken van derden met betrekking tot
enigerlei schade, waaronder meer – doch niet uitsluitend – juridische kosten, geleden
door het aangaan van een overeenkomst tussen huurder en verhuurder en of het gebruik
maken van de website.
6. Ongeoorloofd gebruik van de website
De inhoud van de website is auteursrechterlijk beschermd en bestaat onder meer uit een
database met een wisselend aanbod van vakantieaccommodaties (hierna te noemen:
“database”). Silicon Village is eigenaar van deze database.
Het is eigenaren niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van
Silicon Village, de inhoud van de Website en/of delen van deze databank te hergebruiken
op enigerlei wijze. Indien wij worden geconfronteerd met ongeoorloofd gebruik zullen we
niet aarzelen om (gerechtelijke) stappen te nemen en de samenwerking met de gebruiker
direct te beëindigen.
7. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Silicon Village kan
worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Silicon Village heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering
van de overeenkomst en haar diensten op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door gebruikers dit mee te delen en zonder dat
Silicon Village gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven
omstandigheden in redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8. Misbruik, toepasselijk recht en geschillen
Het is de eigenaren niet toegestaan om de Website te gebruiken voor onrechtmatige,
immorele en strafbare gedragingen. Silicon Village. treedt op tegen misbruik van de
website.
Voor deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook
indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

9. Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie
op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Silicon Village is het niet toegestaan
tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij Silicon Village.
Indien u akkoord gaat met deze voorwaarden garandeert u aan Silicon Village dat de
auteursrechten van de content die u heeft ingevoerd dan wel heeft geüpload in vorm van
tekst, beeld en video of enige andere vorm bij u liggen of dat u de publicatierechten
daarvan heeft. U gaat akkoord dat eventuele claims op de bovengenoemde content op u
zal worden geclaimd.
Tevens gaat u akkoord dat de door u ingevoerde content zoals hierboven wordt
beschreven door Silicon Village mag worden gepubliceerd op de site dorpenfrankrijk.nl
en dorpeninfrankrijk.nl. Daarbij geeft u toestemming om de door u ingevoerde content
zoals hierboven omschreven door Silicon Village mag worden bewerkt en voor
promotionele doeleinde worden gepubliceerd bij uitgave van haar partners.
Silicon Village heeft altijd het recht om naar haar inzicht de ingevoerde content aan te
passen.
Bij het aanschaffen van een betaald pakket voor een van te voren aangegeven periode
(per jaar/ per maand/ etc) geldt de betalingsdatum als begindatum. De periode zal niet
stilzwijgend worden verlengd tenzij de betalende partij dit expliciet heeft aangegeven
door bijvoorbeeld het aanvinken van een optie waar dit duidelijk bij staat vermeldt
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat Silicon Village streven naar een zo
zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij
ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een
aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Silicon Village te mogen claimen
of te veronderstellen.
Silicon Village streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op dorpenfrankrijk.nl onvolledig en of onjuist
zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm
van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze
materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande
mededeling. Silicon Village aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op
websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

10. Prijzen en betalingscondities
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
Indien Silicon Village niet over een geldig btw-nummer beschikt wordt eigenaar
aangemerkt als particulier en wordt het btw-tarief geldend in het land van vestiging van
Silicon Village in rekening gebracht. De btw kan niet met terugwerkende kracht worden
aangepast. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de eigenaar ervoor zorg te
dragen dat deze voldoet aan alle overige fiscale verplichtingen welke mogelijk op de
Verhuurder van toepassing zijn.
Silicon Village. is gerechtigd al haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk via
e-mail aan eigenaren bekend gemaakt.
11. Toegang account en data Verhuurder
Voor beheers- en configuratiedoeleinden en voor de financiële afwikkeling van een
transactie en boekingsaanvraag, heeft Silicon Village toegang tot het account van de
eigenaren op de Website.
Silicon Village is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd
toegang verschaffen (hacken) tot de account van de eigenaar.
Eigenaar is zelf verantwoordelijk voor zijn informatie en beelden in zijn vermelding. Silicon
Village niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel) van deze
data.
12. Regels voor het plaatsen van een advertentie
De website Dorpen in Frankrijk is uitsluitend en nadrukkelijk bestemd voor particuliere
eigenaren van Chambres d’hôtes, vakantiehuis of mini-campingsin Frankrijk, die hun
kamers of vakantiehuis willen aanbieden en verhuren. Een aantal regels zijn daarbij van
belang voor eigenaren:
De titel en de teksten van een advertentie moeten juist en helder worden omschreven en
mogen dan ook niet onjuist of misleidend zijn. Foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s bij
een advertentie moeten betrekking hebben op de aangeboden accommodatie of direct
daar mee verband houden.
Silicon Village heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht de door de eigenaar
geplaatste foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s en andere informatie als opgenomen bij
de aangeboden accommodatie geheel of gedeeltelijk aan te passen of te weigeren.
Het gebruik scripts, HTML of andere programmeertalen in de advertentie, het leiden van
internetverkeer naar andere websites dan de eigen bij de accommodatie horende website
is niet toegestaan. Eventuele schade door Silicon Village door het gebruik als bedoeld in
de vorige zin, dan zal dit worden doorberekend aan de eigenaar.
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