ALGEMENE VOORWAARDEN
SPROOKJESCRAFT
Begrippen
‘Minecraft’

Een sandbox game waarbij de speler kan overleven of creaties maken door
het plaatsen van gekleurde blokken. De game Minecraft is ontwikkeld door
Mojang en 4J Studios en is gepubliceerd door onder andere Mojang,
Microsoft Studios en Sony Computer Entertainment. SprookjesCraft heeft een
wereld in dit spel gebouwd.

‘Efteling’

Een handelsmerk of geregistreerd eigendom van Efteling B.V.

‘SprookjesCraft’

Een non-profit organisatie dat in het spel ‘Minecraft’ het park van Efteling
B.V. heeft nagemaakt.

‘Mijn SprookjesCraft’

Interactief webportaal, gekoppeld aan de map van SprookjesCraft in het spel
Minecraft. Webadres: http://mijn.sprookjescraft.nl/

‘Speler’

De persoon die gebruik maakt van de diensten van SprookjesCraft.

1. Intellectuele eigendommen
1.1
Efteling is een handelsmerk of geregistreerde handelsmerk van Efteling B.V. (‘Efteling’).
Inbreuk op de handelsmerken of intellectuele eigendommen van Efteling B.V. zijn niet
bedoeld. SprookjesCraft maakt geen enkele aanspraak op enige intellectuele
eigendomsrechten van Efteling B.V.
1.2
Geproduceerde/gepubliceerde content door (of onder de naam van) SprookjesCraft is, en
blijft, eigendom van SprookjesCraft (v.b: teksten, websites, afbeeldingen enzovoorts). Men
mag de content gebruiken na schriftelijke toestemming van SprookjesCraft. Bij ongeoorloofd
gebruik van de content wordt via een (gerechtelijk/DMCA) verzoek de ongeoorloofde
content offline gehaald.
1.3
Alle gemaakte creaties in de Minecraftmap van SprookjesCraft zijn eigendom van
SprookjesCraft, ongeacht welke persoon de creaties heeft bedacht of gebouwd.
1.4
Het is verboden om spraakopnames te publiceren of anderszins delen met derden zonder
toestemming van alle personen die worden opgenomen.
1.5
Artikel 1.4 is niet van toepassing mits het doel van de opname als “bewijsvoering” geldt voor
potentiële regelbrekers. Indien dit het geval is mag Speler de opname uitsluitend aan leden
van de Staf van SprookjesCraft verstrekken, niet aan derden.
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2. Privileges
2.1
Speler heeft niet het recht, maar privilege om de map van SprookjesCraft te kunnen
bezoeken. De toegang, chatmogelijkheid of andere specifieke onderdelen/functionaliteiten
kunnen daarom te allen tijde worden geblokkeerd voor Speler, zonder enige opgaaf van
rede. Dit geldt ook voor alle andere diensten van SprookjesCraft.
2.2
Speler kan in de map van SprookjesCraft extra privileges ontvangen, zoals het besturen of
bouwen van attracties. Deze extra privileges kunnen worden weggenomen als Speler de
aangegeven spelregels heeft verbroken. Speler kan in dat geval de privileges niet meer
terugkrijgen tenzij anders is overeengekomen.
2.3
SprookjesCraft is niet verplicht zich te verantwoorden tegenover Speler na het weghalen van
privileges, blokkeren van toegang tot het park, chat of webdiensten.
2.4
Een Minecraft Premium account is vereist om toegang tot het park te krijgen.
2.5
Het gebruik van de diensten is geheel op eigen risico. SprookjesCraft is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor de uptime/bereikbaarheid van de diensten.

3. Virtuele betaalmiddelen en bezittingen
3.1
SprookjesCraft is niet verplicht zich te verantwoorden tegenover Speler na het weghalen
virtuele betaalmiddelen en/of bezittingen die de speler heeft ontvangen in de SprookjesCraft
wereld.
3.2
Virtuele betaalmiddelen en/of bezittingen zijn nimmer in te wisselen voor andere valuta,
bijvoorbeeld euro’s. Beide partijen van illegale (ver)koop van deze virtuele content
ondergaan mogelijke consequenties die naderhand worden vastgesteld door SprookjesCraft.
SprookjesCraft behoudt zijn recht om in deze situaties aangifte te doen.
3.3
Bij vervalsing of het onrechtmatig toe-eigenen, verkopen of doorgeven van virtuele
betaalmiddelen en/of bezittingen worden deze betaalmiddelen en/of bezittingen
geconfisqueerd en ondergaat Speler mogelijke consequenties.

4. Privacy
4.1
Vergaarde gegevens, zoals mailverkeer, speelgedrag in de map en surfgedrag op Mijn
SprookjesCraft, worden geanalyseerd en gebruikt om het gebruiksgemak en speelervaring
van Speler te verbeteren en coaching en trainingen effectiever te maken. Deze gegevens
worden ook gebruikt als bewijs voor het breken van spelregel(s) door Speler.
4.2
Verzamelde gegevens worden niet gebruikt om Speler fysiek te identificeren, tenzij
SprookjesCraft overtuigd is dat Speler de Nederlandse wetgeving overtreedt.
4.3
SprookjesCraft verzamelt het IP-adres van Speler om misbruik te voorkomen.
4.4
Gevoelige gegevens zoals wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen in een beveiligde
omgeving, om extern misbruik of diefstal te voorkomen.
4.5
Verzamelde gegevens worden nimmer gedeeld met derde partijen, tenzij de wet dit
verplicht.
4.6
Speler moet minimaal 13 jaar zijn om zich onafhankelijk te kunnen registreren bij Mijn
SprookjesCraft. Indien Speler jonger dan is 13 jaar, dient een ouder/voogd toestemming te
geven.
4.7
Gegevens van Speler mogen aangepast of verwijderd worden door de staf van
SprookjesCraft, om de (spel)regels te handhaven.
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5. Schadeloosstelling
5.1
Gebruiker gaat akkoord SprookjesCraft, zijn partners, medewerkers, directieleden en overige
betrokkenen schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle claims van derden of van
Gebruiker zelf.
5.2
SprookjesCraft is niet aansprakelijk voor fysieke of softwarematige schade aan de
(rand)apparatuur van Speler.

6. Recht
6.1
Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
6.2
Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 23 juli 2015.
6.3
Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast zonder Speler hiervoor
in te lichten.
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