Deelnamevoorwaarden
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
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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
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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.
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