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Bet Share Reglement 
 
1. Algemene Voorwaarden 

 
1.1. De Rekeninghouder kan kiezen welke items hij gebruikt om zijn wedstrookje te personaliseren. 

De Rekeninghouder verklaart en waarborgt dat de items, waaronder maar zonder hiertoe 
beperkt te zijn, de achtergronden, tekst, gebruikersnaam, thema’s, afbeeldingen, symbolen, 
icoontjes, lettertype, emoji’s: 

(a) geen personen jonger dan 18 jaar vermelden, weergeven, zichtbaar afbeelden of tonen; 
(b) niet lasterlijk, pornografisch, onwettig, schadelijk, bedreigend, obsceen, intimiderend, 

gewelddadig, racistisch, politiek gevoelig, discriminerend, etnisch verwerpelijk of 
anderszins verwerpelijk of controversieel zijn; 

(c) niet in strijd zijn met de rechten van eender welke entiteit die deel uitmaakt van Kindred 
Group Plc (inclusief, maar niet gelimiteerd tot intellectuele eigendomsrechten); en 

(d) niet in strijd zijn met de rechten van een derde partij (met inbegrip van maar zonder 
hiertoe beperkt te zijn intellectuele eigendomsrechten). 

 
1.2. Indien een Rekeninghouder zijn gepersonaliseerd wedstrookje vrijwillig wenst te delen via 

sociale media gaat de Rekeninghouder akkoord met en verklaart hij ten alle tijde: 
(a) alle toepasselijke wetten en regelgeving na te leven; 
(b) alle toepasselijke regelgeving en algemene voorwaarden van het sociale media platform 

na te leven; 
(c) zichzelf niet uitgesloten te hebben om te spelen of op een lijst voor zelf-uitsluiting te 

staan; 
(d) geen (semi-) professionele speler te zijn; 
(e) geen affiliate te zijn van Kindred Group; 
(f) het wedstrookje niet te delen, posten of op welke manier dan ook te tonen op platformen 

waarvan de doelgroep (vooral) minderjarige zijn; 
(g) het wedstrookje niet te delen voor commerciële doeleinden; 
(h) geen persoonlijke data te delen via het gedeelde wedstrookje, inclusief (maar niet 

beperkt tot) gebruikersnummer en betalingsgegevens; 
(i) gokken niet te promoten of aan te bevelen aan volgers van een social media platform of 

op welke manier dan ook deze volgers aan te zetten om hun speelgedrag te starten, 
verder te zetten of uit te breiden; 

(j) Het wedstrookje niet te delen, posten of op welke manier dan ook te tonen op platformen 
die in strijd met lokale wetten, decreten, reguleringen, richtlijnen opereren of waarvan de 
content kan gezien worden als onwettig als gevolg van of onafhankelijk van het delen 
van je wedstrookje.  

 
1.3. De Rekeninghouder mag onder geen enkel beding visuele aanpassingen maken aan het 

wedstrookje zodat de noteringen of weddenschappen niet meer (correct) getoond worden. 
 



 

 
 
 

 

Classified as General 

1.4. Unibet behoudt het recht om ten alle tijde de Bet Share tool uit te schakelen of de 
spelersrekening van de Rekeninghouder te schorsen of te blokkeren in het geval dat de 
Rekeninghouder in strijd met het Bet Share Reglement zou handelen. 

 
2. Intellectueel Eigendom 

 
2.1. Al het materiaal ontwikkeld op basis van de Bet Share tool zijn en blijven (exclusief) eigendom 

van Kindred Group of een van haar vergunninghouders. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld 
in het Bet Share Reglement, houdt het gebruik van de Bet Share tool geen licentie, overdracht 
of enige andere rechten op intellectuele eigendom in (al dan niet geregistreerd), met inbegrip 
van maar zonder hiertoe beperkt te zijn patenten, handelsmerken, servicemerken, 
geregistreerde ontwerpen, auteursrechten, databankrechten, rechten op ontwerpen, 
uitvindingen en vertrouwelijke informatie. 
 

2.2. Door gebruik te maken van de Bet Share tool verklaart de Rekeninghouder akkoord te gaan 
met een absolute en onomkeerbare overdracht (indien van toepassing met overdracht van 
toekomstige rechten) met volledige eigendomsgarantie van alle goodwill en andere 
intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten, die zijn opgenomen in en 
voortvloeien uit het gebruik van de Bet Share tool, over de hele wereld voor de volledige 
beschermingsperiode(s) vastgelegd bij wet, inclusief alle vernieuwingen, verlengingen en 
herzieningen van zo’n periode(s). Indien dergelijke rechten van rechtswege niet overgedragen 
kunnen worden aan Kindred Group Plc of een van haar vergunninghouders, doet de 
Rekeninghouder hierbij afstand van het recht om dergelijke rechten die niet overdraagbaar 
zijn uit te oefenen, met inbegrip van enige morele rechten van het auteursrecht. 
 

2.3. Door gebruik te maken van de Bet Share tool, stemt de Rekeninghouder ermee in en verklaart 
hij dat hij elke ongepast of onrechtmatig gebruik van de handelsmerken, emblemen, 
ontwerpen of andere gelijkaardige intellectiele, industriële of commerciële eigendomsrechten 
van Kindred Group Plc of een van haar vergunninghouders onmiddellijk ter kennis zal brengen. 

 
 

3. Vrijwaring 
 

3.1. De Rekeninghouder zal Kindred Group en haar vergunninghouders verdedigen, 
schadeloosstellen en vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en 
verliezen (inclusief, maar niet gelimiteerd tot elke directe, indirecte of gevolgschade, winst of 
verlies, reputatieschade en alle rentes, boetes en gerechtskosten (berekend op basis van 
schadeloosstelling) en elke andere professionele kost of uitgave) geleden of opgelopen door 
Kindred Group of haar vergunninghouders en voortvloeien uit of in verband met: 

(a) Elke vordering ingediend tegen Kindred Group of haar vergunninghouders voor 
effectieve of vermeende inbreuk tegen de intellectuele eigendomsrechten van een derde 
die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Bet Share tool; 

(b) Elke vordering van een derde partij of elke rechtszaak ingesteld door een derde partij 
op basis van, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Bet Share tool door 
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de Rekeninghouder(met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadeclaims van sociale 
media platforms of hun gebruikers). 

 
4. Aansprakelijkheid 

 
4.1. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Kindred Group of haar vergunninghouders, in verband 

met of als gevolg van het gebruik van de Bet Share-tool door de Rekeninghouder, niet 
aansprakelijk voor enig verlies van feitelijke of verwachte inkomsten of winsten, voor elke vorm 
van verlies of schade (bijzonder, indirecte of gevolgschade) hoe dan ook ontstaan en ongeacht 
of deze is veroorzaak door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of 
anderszins. 

 


