GEBRUIKSVOORWAARDEN
Dit zijn de Voorwaarden voor het gebruik van het Member get member
programma. Je gaat deze Voorwaarden aan met MGMco, het bedrijf dat het
Member get member programma concept heeft ontwikkeld:

Member Get Member Company
info@membergetmember.co
Frederiksplein 1
telefoon: 020 3378387
1017 XK Amsterdam
KvK: 53959302
BTW: NL 8510.90.801.B.01
Met het Member get member programma kan je Producten van andere
bedrijven onder de aandacht brengen van jouw vrienden. Uiteindelijk
kopen je vrienden het Product niet bij jou, maar bij het betreffende bedrijf. Jij
verwijst ze alleen door. Dat andere bedrijf, de Aanbieder, is met MGMco een
overeenkomst aangegaan om dit mogelijk te maken. We wijzen je erop dat
het belangrijk is dat je bij de promotie van het product altijd eerlijk bent en
handelt in overeenstemming met de reclameregels. Als je dat niet doet, kan
de Aanbieder je daarop aanspreken op basis van deze Voorwaarden. Op de
informatiepagina’s op de Website kun je informatie vinden over de Aanbieders
en over de Producten die je met het Member get member programma onder
de aandacht van je vrienden kan brengen.
In deze Voorwaarden staan belangrijke rechten en plichten opgenomen. We
raden je dan ook aan deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen.

Artikel 1 Definities
1.1
In deze Voorwaarden worden de volgende begrippen met een hoofdletter
gebruikt en hebben dan de volgende betekenis:
•

Aanbieder: het bedrijf dat het Product verkoopt dat je via het Member
get member programma onder de aandacht van jouw vrienden kan
brengen;

•

Beloning: de beloning die je ontvangt als gevolg van een Conversie;

•

Bezoeker: een persoon die een Promotiepagina bezoekt. Bezoekers kunnen
ervoor kiezen bij de Aanbieder het Product aan te schaffen;

•

Content: alle informatie, gegevens en bestanden die je aan MGMco
ter beschikking stelt bij het gebruik van de Dienst, zoals: jouw Profiel of
informatie en uitingen op de Promotiepagina;

•

Conversie: een bepaald resultaat dat door middel van het Member get
member programma kan worden behaald en waarvoor je een Beloning
ontvangt, één en ander zoals nader omschreven op de Website;

•

Dienst: de dienst die MGMco jou biedt en eruit bestaat dat je een Profiel
aan kan maken en via het Member get member programma en de Sociale
Media Producten onder de aandacht van vrienden kan brengen;

•

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante
rechten zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en
databankrechten;

•

Member Get Member Company (MGMco): het merk dat het Member
get member programma uitvoert en onder beheer staat van Social Shop
B.V.

•

Member get member programma: het programma waarmee je het
Product onder de aandacht van je vrienden kan brengen via onder andere
Sociale Media;

•

Product: het product of de dienst van de Aanbieder dat door middel van
het Member get member programma door jou onder de aandacht van je
vrienden wordt gebracht;

•

Profiel: de door jou via de Website of Sociale Media opgegeven informatie
en gegevens over jezelf, waaronder je naam, rekeningnummer en andere
persoonlijke gegevens. De Promotiepagina’s maken onderdeel uit van het
Profiel;

•

Promoter / je / jij: de persoon die deze voorwaarden heeft geaccepteerd
of het Product van Aanbieder heeft afgenomen en een Profiel heeft
aangemaakt;

•

Promotiepagina: de webpagina die door jou is aangemaakt op basis van
een template van MGMco en waarop je het Product onder de aandacht
van je vrienden kan brengen via onder andere Sociale Media;

•

Sociale Media: alle online user based media platforms zoals Facebook en
Twitter;

•

Voorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden van MGMco die van toepassing
zijn op elk gebruik van de Dienst;

•

Website: de website van MGMco die te bereiken is via www.
membergetmember.co inclusief alle onderliggende webpagina’s.

Artikel 2: Algemeen
2.1
MGMco is te allen tijde gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen en/of aan
te vullen. De meest actuele Voorwaarden zijn op de Website te vinden en
worden tijdens het gebruik van de Dienst onder je aandacht gebracht.
Voor jou significante wijzigingen zullen rechtstreeks aan je bekend worden
gemaakt via jouw e-mailadres. Indien je de Dienst blijft gebruiken na wijziging
van de Voorwaarden accepteer je daarmee de gewijzigde Voorwaarden

onherroepelijk. Indien je niet instemt met de gewijzigde Voorwaarden, is je
enige mogelijkheid de Dienst niet meer te gebruiken en je Profiel te verwijderen.

2.2
Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene
voorwaarden van de Promoter van de hand.

Artikel 3: Aanmaken van een Profiel
3.1
Om een Profiel te kunnen aanmaken moet je op de Website inloggen met je
e-mailadres of via je Facebook account. MGMco behoudt zich het recht voor
de inlogprocedure te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang
van het functioneren van de Dienst.

3.2
Je staat er voor in dat de informatie die je bij het aanmaken van je Profiel
verstrekt compleet, actueel en juist is.

3.3
Het is niet toegestaan in te loggen via een Sociale Media account van een
ander of anderen toe te staan in te loggen namens jou. Je bent aansprakelijk
voor al het gebruik van de Dienst via jouw Sociale Media accounts of via jouw
Profiel. MGMco mag ervan uitgaan dat jij degene bent die zich aanmeldt met
jouw Sociale Media accounts. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat
iemand anders toegang heeft tot jouw Profiel, moet je MGMco daarvan op de
hoogte stellen, onverminderd je eigen verplichting om direct zelf maatregelen
te treffen, zoals het veranderen van je wachtwoorden.

3.4

MGMco is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige
ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of jouw Profiel door
derden.

3.5
Als je jonger bent dan zestien jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming
hebben voor het aanmaken van een Profiel. Door deze Voorwaarden te
accepteren, garandeer je dat je zestien jaar of ouder bent of toestemming
hebt van je ouders of voogd.

Artikel 4: Gebruik van de Dienst
4.1
Bij het doen van uitingen over de Producten, zul je je strikt houden aan
eventuele instructies of regels die MGMco en/of de Aanbieder via de Website
of anderszins ter beschikking stellen en aan alle geldende wet- en regelgeving,
waaronder begrepen de Nederlandse Reclame Code, de Wet Oneerlijke
Handelspraktijken en (overige) al dan niet sectorspecifieke reclameregels en
gedragscodes.

4.2
Je begrijpt en accepteert dat MGMco alleen een platform biedt waarmee
Promoters en Bezoekers met elkaar kunnen communiceren, Content kunnen
delen en via het Member get member programma Producten van Aanbieders
onder elkaars aandacht kunnen brengen. MGMco voert geen controle uit
ten aanzien van de kwaliteit en eigenschappen van de Producten. MGMco is
dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het al dan niet
afnemen of gebruiken van een Product.

4.3
MGMco bemoeit zich niet actief met de inhoud van de berichten die door
jou worden geplaatst over het Product en kan dus niet aansprakelijk worden
gesteld voor enige schade als gevolg van het feit dat jouw uitingen in strijd
zouden zijn met geldende wet- en regelgeving.

4.4
Je zult door jou gedane uitingen over het Product opslaan en minimaal één
jaar bewaren en op eerste verzoek van MGMco of de Aanbieder aan hen ter
beschikking stellen.

4.5
MGMco heeft geen bemoeienis met en is geen partij bij enige afspraak of
overeenkomst met een Aanbieder, Bezoeker of Promoter die voortvloeit uit
het gebruik van de Dienst. Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor
alle handelingen die je met behulp van de Dienst verricht. MGMco is dan ook
niet verantwoordelijk voor beslissingen die worden genomen op basis van
informatie die door middel van de Dienst wordt verkregen.

4.6
Onverminderd de overige bepalingen van deze Voorwaarden mogen de
activiteiten die je verricht in het kader van de Dienst, zoals de Content die je ter
beschikking stelt, niet:
a. op onwaarheden gebaseerd zijn, misleidend zijn, bestaan uit het aannemen
van een valse identiteit en/of onterecht suggereren dat je bij MGMco of
Aanbieder betrokken bent;
b. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur
bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar
of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-

eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te
omzeilen;
c. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door MGMco
goedgekeurde tools om de Website te doorzoeken dan wel gebruik te
maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te
verzamelen, of om de Website op enigerlei andere wijze te spideren,
scrapen of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
d. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de
Website leggen of de functionaliteiten van de Website belemmeren;
e. bestaan uit het gebruiken van de Dienst voor andere doelen dan
beschreven in deze Voorwaarden;
f. bestaan uit klikfraude, kettingbrieven, junk mail of spamming en/of
wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie opvragen;
g. discriminerend of anderszins kwetsend zijn of naar de mening van MGMco in
strijd zijn met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of op enig
andere wijze indiscreet of incorrect;
h. inbreuk maken op rechten van MGMco , Aanbieder of derden, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten of rechten met betrekking tot de
bescherming van privacy of de bescherming van de reputatie van MGMco
of Aanbieder.

4.7
Je accepteert dat jouw Content kan worden gezien en gebruikt door andere
Promoters en Bezoekers en dat MGMco geen invloed heeft op de naleving van
deze Voorwaarden door ander Promoters en Bezoekers.

4.8
Indien je van mening bent dat bepaalde Content inbreuk maakt op jouw (IE-)
rechten dan wel de rechten van MGMco , Aanbieder, een andere Promoter,
een Bezoeker of een derde, of op andere wijze onrechtmatig is, zal je dit
onverwijld aan MGMco melden via info@membergetmember.co

Artikel 5: Beloningen
5.1
Voor elke Conversie die aan MGMco is bevestigd door de Aanbieder, ontvang
je de Beloning zoals bepaald op de Website. MGMco is echter niet gehouden
over te gaan tot uitkering van een Beloning, indien MGMco het daarvoor
benodigde niet van Aanbieder heeft ontvangen. MGMco is gerechtigd de
hoogte van of soort Beloning op elk moment te wijzigen.

5.2
Beloningen worden periodiek achteraf uitgekeerd door MGMco of de
Aanbieder. Berekening van de verschuldigde Beloningen geschiedt steeds op
basis van de informatie van MGMco over het aantal Conversies, tenzij je bewijst
dat deze informatie onjuist is.

5.3
Beloningen worden overgemaakt op het rekeningnummer dat je via de
Website hebt opgegeven of dat bij de Aanbieder bekend is.

5.4
De Promoter kan op de wijze zoals omschreven op de Website zelf bepalen
of en hoe hij de Beloning wenst te verdelen tussen hem, de Bezoeker en een
eventueel door MGMco aangewezen goed doel. Als de Promoter ervoor
kiest een deel van de Beloning te verdelen, dan zal MGMco zorgen voor de
verdeling.

5.5
Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele verplichtingen in verband met
inkomstenbelasting, BTW of andere belastingen.

5.6
MGMco is gerechtigd Beloningen te verrekenen met vorderingen die zij heeft
op jou.

Artikel 6 IE-rechten
6.1
De IE-rechten met betrekking tot enig onderdeel van de Dienst waaronder
de IE-rechten op de software, de Website, de Promotiepagina’s, alsmede de
via de Website en de Promotiepagina’s toegankelijk gemaakte informatie
zoals teksten, look-and-feel, video-, audio-, en/of fotomateriaal en broncodes,
berusten en blijven berusten bij MGMco en/of haar licentiegevers. Niets in deze
Voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan jou over te dragen.

6.2
MGMco geeft je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van
de Dienst voor zover dat nodig is in het kader van de Dienst en enkel voor
persoonlijke doeleinden.

6.3
Onder de voorwaarden zoals hierin neergelegd, houd je de IE-rechten op
de Content. Door het uploaden van Content verstrek je aan MGMco een
kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare
licentie om de Content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en
openbaar te maken in verband met het verstrekken van de Dienst en voor
marketing en/of promotie doeleinden van MGMco en Aanbieders.

6.4
Je doet uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel
25 van de Auteurswet, voor zover dit krachtens dat wetsartikel is toegestaan.

6.5
Je staat ervoor in dat je alle (IE-)rechten ten aanzien van de Content bezit,
bevoegd bent de Content beschikbaar te maken en de licentie als bedoeld
in art. 6.3 te verlenen aan MGMco, ook op basis van eventuele toepasselijke
voorwaarden van Sociale Media.

6.6
Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IErechten van MGMco zoals het registreren van domeinnamen, merken of
Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop MGMco
IE-rechten heeft.

6.7
Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot
IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 7: Privacy
7.1
Voor en tijdens het gebruik van de Dienst verstrek je (persoons)gegevens aan
MGMco. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van
MGMco en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8: Garanties en Onderbrekingen
8.1
Je accepteert dat de Dienst alleen de functionaliteiten en eigenschappen
bevat zoals je die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis).
MGMco sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en
vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit.

8.2
MGMco is te allen tijde gerechtigd wijzigingen en/of verbeteringen aan de
Dienst aan te brengen, te stoppen met het aanbieden van de Dienst of
(onderdelen van) de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik
ervan te beperken als dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in
het kader van onderhoud, dit alles zonder schadeplichtig of aansprakelijk te
worden. Indien je je niet kan vinden in enige doorgevoerde aanpassingen en/
of wijzigingen, is je enige mogelijkheid je Profiel te verwijderen.

8.3
In aanvulling op de andere (rechts)middelen die MGMco ten dienste staan,
mag MGMco altijd zonder opgave van redenen en zonder daardoor
aansprakelijk te worden jegens jou, jouw activiteiten in verband met de Dienst
(tijdelijk) beperken, opschorten of buiten gebruik stellen, je Profiel tijdelijk of
blijvend verwijderen, Content verwijderen, de dienstverlening beëindigen en
weigeren om Dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet alleen – indien
je handelt in strijd met deze Voorwaarden of MGMco van mening is dat jouw
handelingen schade aan MGMco, Aanbieder of derden kunnen toebrengen.

8.4
Je bent zelf verantwoordelijk voor de goede werking van de infrastructuur en
telecomfaciliteiten die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

8.5
MGMco garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen
of storingen toegankelijk is. MGMco is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn of (tussentijds)
uitvallen van (onderdelen van) de Dienst. Evenmin is MGMco aansprakelijk voor
schade als gevolg van verlies of beschadiging van Content.

8.6
MGMco staat niet in voor de beschikbaarheid en juiste werking van Sociale
Media, de beschikbaarheid en juiste werking van de koppeling tussen de
Website en Sociale Media, noch voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid,
integriteit en juistheid van deze koppeling en de berichten die als gevolg
daarvan op je Sociale Media accounts worden geplaatst.

8.7
De Website bevat hyperlinks waarmee je op websites van derde partijen
terecht komt. MGMco accepteert geen verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van
derden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1
Je bent jegens MGMco aansprakelijk voor, en vrijwaart MGMco volledig tegen,
alle schade en kosten, waaronder begrepen – maar niet alleen – aanspraken
van derden, incassokosten, wettelijke handelsrente, winstderving, verbeurde
boetes en kosten van juridische bijstand, die MGMco lijdt of maakt ten gevolge
van een toerekenbare tekortkoming door jou in de nakoming van deze
Voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, een inbreuk op de

IE-rechten of privacy rechten van MGMco, de Aanbieder, andere Promoters,
Bezoekers of derden of een schending van enige algemene of specifieke
reclameregelgeving.

9.2
MGMco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het
gebruik van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of op een andere wijze,
voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

9.3
Als MGMco aansprakelijk is jegens jou voor schade uit op welke grond dan
ook, is MGMco uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die je lijdt als
gevolg van een aan MGMco toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige
daad tot een maximum ter hoogte van het bedrag dat onder de verzekering
van MGMco daadwerkelijk wordt uitgekeerd in dat geval, dan wel tot een
maximum ter hoogte van het bedrag dat jij in het aan de tekortkoming
voorafgaande jaar aan Beloningen van MGMco hebt ontvangen.

9.4
Iedere aansprakelijkheid van MGMco voor indirecte schade, waaronder in
ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade
wordt onder meer begrepen, winstderving, reputatieschade, schade door
bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van
gevolgschade, vermissing of beschadiging van elektronische gegevens en/of
schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

9.5
De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van
toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van MGMco zelf of
haar leidinggevenden.

9.6
De aansprakelijkheid van MGMco wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien je
MGMco zodra mogelijk en juist schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke
termijn van tenminste 2 weken wordt gesteld om de tekortkoming te herstellen,
en MGMco ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de
nakoming van haar verplichtingen.

9.7
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
MGMco meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen MGMco vervalt
door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10: Overmacht
10.1
Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst indien sprake is van overmacht.

10.2
Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte en/of afwezigheid van
voor het aanbieden van de Dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen
van de toelevering van elektriciteit, stakingen, overheidsmaatregelen,
tekortkomingen van toeleveranciers van MGMco,tekortkomingen van door
MGMco ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet,
de niet-beschikbaarheid van diensten van derden en andere onvoorziene
omstandigheden.

Artikel 11: Beëindiging
11.1
Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te
staken en je Profiel te verwijderen.

11.2
Indien er gedurende een aaneengesloten periode van twee maanden geen
activiteit plaatsvindt via je Promotiepagina, kan MGMco de Promotiepagina
(automatisch) verwijderen. Je Profiel, exclusief Promotiepagina’s, blijft in dat
geval bestaan.

11.3
Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per
direct je recht om de Dienst te gebruiken, eindigt de licentie als bedoeld
in art. 6.2 en wordt je de toegang tot de Website direct ontzegd. MGMco
vernietigt bij beëindiging onmiddellijk jouw Profiel en maakt al jouw Content
ontoegankelijk voor andere Gebruikers. MGMco is niet gehouden om na
beëindiging van de overeenkomst, Content of overige informatie aan jou te
verstrekken en/of te converteren.

Artikel 12: Melding onrechtmatige informatie
12.1
MGMco is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het
(onrechtmatig) gebruik van de Dienst. MGMco is slechts, onder de
voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst
van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of
onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.

12.2
De aanwezigheid op of de toegankelijkheid via de Website of de
Promotiepagina’s van vermeend onrechtmatig materiaal of vermeend
onrechtmatige activiteit kan aan MGMco worden gemeld via info@
membergetmeber.co.

12.3
MGMco behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek
tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan,
indien zij gegronde redenen heeft aan de juistheid van de melding of de
rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of als een
belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan MGMco bijvoorbeeld
een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland.

12.4
MGMco is niet bevoegd of in staat berichten die via de Promotiepagina op
Sociale Media zijn geplaatst te verwijderen. Bij goedkeuring van een verzoek
tot blokkering van dergelijke informatie wordt dus enkel de koppeling met het
Member get member programma verwijderd en blijft de informatie mogelijk via
de Sociale Media toegankelijk.

12.5
MGMco zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen
degene die de melding doet en enige derde.

12.6
Degene die de melding doet vrijwaart MGMco tegen iedere aanspraak
van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of
stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle

schade en kosten die MGMco lijdt, nog zal kunnen lijden of die MGMco
dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede
begrepen – maar niet alleen – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

Artikel 13 Varia
13.1
Op deze Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst is Nederlands recht
van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt
nadrukkelijk uitgesloten.

13.2
Alle geschillen die tussen jou en MGMco ontstaan, zullen worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij
dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden
voorgelegd.

13.3
MGMco mag rechten en verplichtingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien
overdragen aan derden en zal je daarvan op de hoogte stellen.

13.4
Zijn of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven jij
en MGMco aan het overblijvende gedeelte verbonden. MGMco zal het
ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn.

