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Uw toegang tot en gebruik van het GlobalFarmers.com platform is afhankelijk van uw aanvaarding en
naleving van deze Gebruiksvoorwaarden waar de GlobalFarmers.com regels onderdeel van uitmaken
(“Voorwaarden”). Als u GlobalFarmers.com namens een onderneming of andere juridische entiteit
gebruikt dan bent u desalniettemin individueel gebonden aan deze Voorwaarden, zelfs als uw
onderneming een aparte overeenkomst met ons heeft.
Als u het niet met deze Voorwaarden eens bent, klik dan NIET op “Enter” en neem dan geen toegang
tot de GlobalFarmers.com site en bekijk, download en maak geen ander gebruik van de content,
informatie en diensten.
1. Inleiding
A. Doel
GlobalFarmers.com is een sociaal medianetwerk en wereldwijd kennisdelingsplatform voor
landbouw- en agrarische professionals die klanten zijn van of verbonden kunnen zijn met de
Rabobank dan wel niet met de Rabobank verbonden derden ter stimulering van het delen van kennis
waarbij professionals worden geholpen goed geïnformeerd, productief en succesvol te zijn. Het is
eveneens een netwerk om de expertise en het internationale netwerk van de Rabobank in
voedingsmiddelen en agrarisch bankieren, meningen over coöperatief bankieren en duurzaamheid
en wereldwijde voedselveiligheid te delen.
De Rabobank stelt het GlobalFarmers.com platform aan u beschikbaar om u, uw collega’s en andere
landbouwers te helpen bij het elkaar ontmoeten, uitwisselen van ideeën, leren, vinden van

mogelijkheden, werken en beslissingen nemen in een verenigd netwerk van landbouw- en agrarische
professionals. GlobalFarmers.com is voor alle gebruikers gratis beschikbaar.
B. Voorwaarden voor gebruik van het GlobalFarmers.com platform
Persoonlijke informatie die door ons in verband met uw registratie voor en gebruik van het
GlobalFarmers.com platform wordt verzameld, wordt in overeenstemming met ons Privacybeleid
verzameld en verwerkt. Uw privacy is belangrijk voor ons en wij moedigen u aan om ons
Privacybeleid, als van toepassing in uw land, door te lezen zodat u weet hoe de Rabobank uw
persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, deelt en opslaat. Om het privacybeleid van toepassing in
uw land te vinden wordt u naar de volgende links verwezen:







Nederland: https://www.rabobank.com/en/footer/privacy/index.html
Brazilië: http://www.rabobank.com.br/aka/politica_de_privacidade.pdf
Chili:https://www.rabofinance.cl/Rabofinance/Images/Docs/Declaracion_de_Privacidad_Rab
ofinance_Chile.pdf
Australië: https://www.rabobank.com.au/privacy-statement
Nieuw Zeeland: https://www.rabobank.co.nz/privacy-statement
Verenigde Staten van Amerika: https://www.rabobankamerica.com/Security-andPrivacy/Online-Privacy, https://www.raboag.com/security-privacy/privacy-policy-157

U komt overeen dat door registratie op GlobalFarmers.com en door gebruik van de
GlobalFarmers.com website(s) en/of applicaties en/of content of informatie verschaft als onderdeel
van GlobalFarmers.com (“GlobalFarmers.com platform”) u een juridisch bindende overeenkomst met
Coöperatieve Rabobank U.A. (“wij”, “ons”, “onze”, en “de Rabobank”) op basis van deze
Voorwaarden aangaat als een geregistreerde gebruiker van GlobalFarmers.com (“Lid”).
Door op “Enter dan wel vergelijkbaar te klikken, of door gebruik te maken van een gerelateerde
dienst, erkent u dat u deze Voorwaarden heeft gelezen en begrepen en daar gebonden aan bent.
Verwijzingen in deze Voorwaarden naar de Rabobank omvatten dochtermaatschappijen, aangesloten
ondernemingen, gerelateerde ondernemingsorganen, functionarissen, bestuurders, werknemers,
agenten en vertegenwoordigers van de Rabobank.
De Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie van deze
Voorwaarden is altijd beschikbaar op het GlobalFarmers.com platform en wij zullen redelijke
inspanningen betrachten om u op de hoogte te brengen van wijzigingen die uw gebruik van de
Diensten als bedoeld in Artikel 2G hieronder mogelijkerwijs raken. Als u wijzigingen van de
Voorwaarden niet aanvaardt dan kunt u in overeenstemming met Artikel 6 hieronder uw account
beëindigen. Uw doorgaand gebruik van het GlobalFarmers.com platform wordt begrepen als
aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden.
2. Uw Rechten & Verplichtingen
A. GlobalFarmers.com regels
In geval u het GlobalFarmers.com platform gebruikt of daar toegang toe verkrijgt dan moet u de
Gebruiksvoorwaarden, gepubliceerd en beschikbaar op het GlobalFarmers.com platform, naleven.

B. Informatie door u gepost of gedeeld
Als tussen u en de Rabobank, bent u de eigenaar van alle content en informatie die u op het
GlobalFarmers.com platform post. U kunt op ieder moment verzoeken dat content en informatie die
u post van het GlobalFarmers.com platform wordt verwijderd en wij zullen redelijke inspanningen
betrachten om dit te verwijderen. Wij zijn mogelijkerwijs niet in staat om content te verwijderen die
met andere GlobalFarmers.com gebruikers is gedeeld (bijvoorbeeld op het GlobalFarmers.com
Forum) of die door andere GlobalFarmers.com gebruikers is gekopieerd of opgeslagen. Als u uw
lidmaatschap van GlobalFarmers.com beëindigt dan blijft alle informatie die u op het
GlobalFarmers.com Forum heeft gepost in de Forumdiscussies beschikbaar maar u bent dan niet
langer bij naam identificeerbaar als de poster van de relevante Forumposts. Verwijdering van content
heeft geen gevolg voor welke licentie dan ook verleend door de Rabobank met betrekking tot die
content.
U verleent de Rabobank een niet exclusief, wereldwijd, royaltyvrij recht om content (bijvoorbeeld
door de door u op GlobalFarmers.com geposte content en informatie die u direct of indirect via het
GlobalFarmers.com platform aan ons ter beschikking stelt op te nemen in een aparte nieuwsbrief die
wij eventueel buiten GlobalFarmers.com uitgeven) op welke wijze dan ook te gebruiken en te
exploiteren, als door toepasselijk recht toegestaan. Wij zijn niet gehouden om nadere toestemming
van u te verkrijgen of om u met betrekking tot dergelijk gebruik enige kennisgeving of vergoeding te
doen toekomen.
Andere GlobalFarmers.com gebruikers hebben toegang tot uw content en informatie en zijn
gerechtigd om dit in overeenstemming met deze Voorwaarden, het Privacybeleid, uw instellingen en
uw relatie met deze andere GlobalFarmers.com gebruikers te delen. U kunt toegang door andere
GlobalFarmers.com gebruikers en hun bevoegdheden om te delen en het publicatiebereik van uw
content controleren door uw instellingen aan te passen.
U blijft verantwoordelijk voor content of informatie die u op het GlobalFarmers.com platform post en
u moet ervoor zorgen dat alle content in overeenstemming is met de GlobalFarmers.com regels (zie
Artikel 9 van de Voorwaarden).
U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van autorisatie van een persoon wiens persoonlijke
informatie u op het GlobalFarmers.com platform post voor het verzamelen en gebruik van de
persoonlijke informatie van deze persoon door de Rabobank in overeenstemming met deze
Voorwaarden en het Privacybeleid. Content of informatie die u bij ons indient, geschiedt op eigen
risico van verlies en wij verplichten ons niet om een kopie of backup van die informatie te bewaren.
Wij behouden ons voorts het recht voor om de content of informatie die u bij ons indient te wijzigen
of verwijderen, bijvoorbeeld als uw bijdrage bestaat uit het promoten van bedrijven en hun
producten, hetgeen door GlobalFarmers als ongewenst wordt beschouwd (zie Artikel 3B).
C. Geschiktheid
Om geschikt te zijn voor toegang tot en gebruik van het GlobalFarmers.com platform, moet u aan de
volgende criteria voldoen en garanderen dat u:
(1) 18 jaar of ouder bent;

(2) op het moment niet door ons of door een derde wordt beperkt in het gebruik van het
GlobalFarmers platform of dat u dit verboden is;
(3) geen concurrent van de Rabobank bent en dat u het GlobalFarmers.com platform niet voor
doelstellingen gebruikt anders dan uw eigen landbouw- of agrarische bedrijf;
(4) op ieder willekeurig moment slechts één GlobalFarmers.com account zult hebben;
(5) uw echte volledige naam zult gebruiken en uitsluitend nauwkeurige informatie aan ons verstrekt
met betrekking tot het GlobalFarmers.com platform;
(6) volledige bevoegdheid en autoriteit heeft om deze Voorwaarden aan te gaan;
(7) bij uw gebruik van het GlobalFarmers.com platform geen rechten van de Rabobank of een derde,
inclusief intellectuele eigendomsrechten, zult schenden;
(8) overeenkomt om op eigen kosten alle apparatuur, programmatuur, mobiele toegang en
internettoegang noodzakelijk voor het gebruik van het GlobalFarmers.com platform te regelen;
(9) geen activiteiten van uw eigen bedrijf of het bedrijf van een derde en/of producten / diensten op
GlobalFarmers.com promoot / adverteert.
D. Gebruikerschap
Het profiel dat u op het GlobalFarmers.com platform aanmaakt, wordt onderdeel van
GlobalFarmers.com en, behoudens voor wat betreft content en informatie die u aan ons in licentie
geeft, berusten de intellectuele eigendomsrechten daarop bij de Rabobank.
Tussen u en anderen behoort uw account echter aan u toe.
U moet uw account in overeenstemming met de GlobalFarmers.com regels (Artikel 9) veilig houden.
Als u van mening bent dat uw GlobalFarmers.com account gecompromitteerd is dan moet u
onmiddellijk uw wachtwoord wijzigen. Als u van mening bent dat een ongeautoriseerde persoon
toegang tot uw account blijft houden dan moet u de Rabobank onmiddellijk via een e-mail naar
support@globalfarmers.com op de hoogte stellen.
U bent verantwoordelijk voor alles dat via uw GlobalFarmers.com account gebeurt totdat u uw
account sluit dan wel aantoont dat uw account buiten uw schuld is gecompromitteerd. U kunt uw
GlobalFarmers.com account op ieder moment sluiten. Stuur om uw GlobalFarmers.com account te
sluiten een e-mail naar support@globalfarmers.com. Zie ook Artikel 6 (“Beëindiging”).
E. Vrijwaring
Als iemand een vordering tegen de Rabobank instelt met betrekking tot of verband houdend met uw
gebruik van GlobalFarmers.com dan komt u overeen ons te vrijwaren en ons schadeloos te stellen
voor alle schades, verliezen, onkosten en kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria en kosten)
veroorzaakt door content en/of informatie die u post of deelt en een tekortkoming van uw kant om
aan deze Voorwaarden en de GlobalFarmers.com regels, en toepasselijke wetgeving, te voldoen.

F. Kennisgeving
Als u van mening bent dat u op grond van verplichte wet- of regelgeving gerechtigd of verplicht bent
om in strijd met deze Voorwaarden te handelen dan dient u het gebruik van het GlobalFarmers.com
platform staken.
G. Serviceberichten, Kennisgevingen en Alerts
Met het oog op serviceberichten en kennisgevingen over GlobalFarmers.com kunnen wij een
bannerkennisgeving op de GlobalFarmers.com pagina’s posten om u te alerteren op belangrijke
wijzigingen van deze Voorwaarden.
De Rabobank kan ook kennisgevingen en alerts naar uw opgegeven e-mailadres zenden. U komt
overeen dat de Rabobank via uw GlobalFarmers.com account of via andere middelen, inclusief uw email of telefoon, met u kan communiceren in overeenstemming met deze Voorwaarden en het
Privacybeleid. Controleer uw GlobalFarmers.com accountinstellingen om het soort berichten,
kennisgevingen en alerts dat u van ons ontvangt te beheren.
H. Informatie op het GlobalFarmers.com platform
Wij trachten nauwkeurige en volledige informatie afkomstig uit betrouwbare bronnen beschikbaar te
stellen. Wij geven echter geen garanties en doen geen verklaringen, uitdrukkelijk dan wel
stilzwijgend, omtrent informatie of content beschikbaar op of via het GlobalFarmers.com platform,
inclusief informatie met betrekking tot gebruikers, derden en/of de Rabobank. Zie verder ook Artikel
4 (Disclaimer) hieronder.
U verkrijgt geen rechten (inclusief auteursrechten, handelsmerken, octrooien en overige intellectuele
eigendomsrechten) op de content en informatie beschikbaar gesteld op het GlobalFarmers.com
platform (inclusief alle tekst, grafische afbeeldingen en logo’s) anders dan informatie door u gepost.
U bent gerechtigd om deze content en informatie op het GlobalFarmers.com platform te bekijken,
maar deze rechten resulteren niet in een licentie met betrekking tot die rechten voor u.
I. GlobalFarmers.com Applicaties
GlobalFarmers.com kan op het GlobalFarmers.com platform applicaties aanbieden (d.w.z.
computerprogramma’s ontworpen om een groep gecoördineerde functies, taken of activiteiten ten
gunste van de gebruiker uit te voeren) (“Applicaties”). Voorbeelden van Applicaties zijn smarttelefoon applicaties. Als u een Applicatie gebruikt of actief bent op een website waarop een plug-in
wordt gebruikt dan komt u overeen dat informatie over u en uw gebruik van het GlobalFarmers.com
platform (inclusief, maar niet beperkt tot informatie over uw computer of mobiele apparaat, mobiele
dienstaanbieder, internetdienstaanbieder, fysieke locatie of webpagina’s met GlobalFarmers.com
plug-ins die in uw browser worden geladen) aan ons gecommuniceerd kan worden. Gebruik van
Applicaties is afhankelijk van de voorwaarden en/of het privacybeleid van dergelijke Applicaties.
Als u GlobalFarmers.com gegevens via een Applicatie naar uw computer of mobiele apparaat
importeert dan geeft u uw mobiele dienstaanbieder, overige internetdienstaanbieder of een
opvolgende gebruiker van uw apparaat wellicht toegang tot die informatie. Ter vermijding van
verdere openbaring van deze informatie moet u uw GlobalFarmers.com accountinformatie direct

bijwerken als u uw computer of mobiele apparaat verruilt of niet langer gebruikt zodat informatie
niet naar een ongeautoriseerde ontvanger wordt verzonden.
U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten en noodzakelijke toestemmingen in verband
met het verkrijgen van toegang tot de GlobalFarmers.com site door middel van uw mobiele
dienstaanbieder of overige internetdienstaanbieder. Het valt onder uw verantwoordelijkheid om na
te gaan bij uw mobiele of overige dienstaanbieder of het GlobalFarmers.com platform beschikbaar is
en de voorwaarden en kosten die van toepassing zijn op gebruik van het GlobalFarmers.com
platform vanaf uw specifieke computer of mobiele apparaat. Als u een te downloaden applicatie in
verband met het GlobalFarmers.com platform gebruikt dan bent u verantwoordelijk voor uw
aanvaarding van de voorwaarden van de overeenkomst met betrekking tot de applicatie.
J. Gebruiker-naar-Gebruiker Communicatie
Meningen, geloofsovertuigingen en ideeën die u post en informatie die u op het GlobalFarmers.com
platform deelt kunnen worden gezien en gebruikt door andere GlobalFarmers.com gebruikers. De
Rabobank kan niet garanderen hoe die informatie door andere gebruikers wordt gebruikt of gedeeld.
U dient geen informatie te posten of te delen:
 die u vertrouwelijk wenst te houden (bijvoorbeeld persoonlijke informatie);
 waarvan u niet wenst dat andere gebruikers het gebruiken;
 die afhankelijk van de rechten van derden is die als u het deelt mogelijkerwijs worden
geschonden; en/of
 die bestaat uit persoonlijke informatie omtrent een derde persoon die de verzameling of het
gebruik van zijn persoonlijke informatie met het oog op het posten op het GlobalFarmers.com
platform niet heeft geautoriseerd.
NB: De Rabobank is niet verantwoordelijk voor het gebruik, onjuist gebruik of misbruik van content
of informatie die u op GlobalFarmers.com post.
K. Bijdragen aan GlobalFarmers.com
Als u suggesties, opmerkingen of andere feedback (“Bijdragen”) bij GlobalFarmers.com indient dan
erkent en komt u overeen dat de Rabobank de Bijdragen in overeenstemming met de licentie die u
op grond van Artikel 2B aan ons verleent kan gebruiken en dat de Rabobank reeds iets gelijk aan de
Bijdragen kan overwegen of in ontwikkeling kan hebben.
3. Onze Rechten & Verplichtingen
A. Servicebeschikbaarheid
Wij plannen om in de loop van de tijd het GlobalFarmers.com platform bij te werken, te verbeteren
en uit te breiden. Wij verlenen u toegang tot het GlobalFarmers.com platform zoals het op een
gegeven moment bestaat en beschikbaar is (“als is”) en wij hebben geen nadere verplichtingen,
behoudens als uitdrukkelijk in deze Voorwaarden uiteengezet. Afhankelijk van de bedrijfsvereisten
van de Rabobank als van tijd tot tijd van toepassing kan de Rabobank de toegang tot het
GlobalFarmers.com platform wijzigen, vervangen, opschorten of stopzetten, zowel gedeeltelijk als
volledig, dan wel een vergoeding in rekening brengen en/of wijzigen beoogd voor het volledige of
gedeeltelijke GlobalFarmers.com platform. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u vooraf via

het GlobalFarmers.com platform of via een directe communicatie aan u van dergelijke wijzigingen op
de hoogte te stellen. Als u wijzigingen voorgesteld door de Rabobank niet wenst te aanvaarden dan
dient u het gebruik van GlobalFarmers.com te staken en uw GlobalFarmers.com account als elders in
deze Voorwaarden uiteengezet te beëindigen.
B. Verwijdering en wijziging van informatie
De Rabobank is niet verplicht om een kopie van content die u of andere geregistreerde
GlobalFarmers.com gebruikers bij het gebruik van het GlobalFarmers.com platform vrijgeven op te
slaan, te behouden of aan u ter beschikking te stellen.
De Rabobank behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om content of informatie die in
strijd met deze Voorwaarden of de GlobalFarmers.com regels (Artikel 9) is gepost of die de Rabobank
anderszins (naar eigen goeddunken) als onbehoorlijke content voor het GlobalFarmers.com platform
beschouwd te wijzigen of te verwijderen. De Rabobank kan op grond van relevante lokale wetgeving
ook gehouden zijn om bepaalde informatie of content te verwijderen zodat dergelijke informatie en
content derhalve mogelijkerwijs niet beschikbaar is op het GlobalFarmers.com platform in die
landen.
C. Content van Derden
U komt overeen en erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor content van andere gebruikers of
derden dan wel voor schade van welke aard dan ook geleden ten gevolge van het feit dat u bent
afgegaan op content of informatie van andere gebruikers of derden. Wij vormen uitsluitend een
doorgiftekanaal dat het door gebruikers delen van door hen gegeneerde content toestaat.
Zonder enige beperking van het vorenstaande is de Rabobank niet verantwoordelijk voor, verbiedt
en staat niet toe en keurt niet goed dat content gegeneerd door gebruikers op het
GlobalFarmers.com platform wordt gepost dan wel dat het GlobalFarmers.com platform wordt
gebruikt door gebruikers dat een schending van intellectuele eigendomsrechten (inclusief
auteursrechten) vormt dan wel lasterlijk, misleidend of bedrieglijk dan wel anderszins onrechtmatig
is.
Als u content waarneemt die in strijd met deze Voorwaarden of de GlobalFarmers.com regels (Artikel
9) is dan kan en dient u de content in overeenstemming met het proces beschreven in Artikel 10
(Klachten Betreffende Content Gepost op de GlobalFarmers.com Website) van deze Voorwaarden
aan de Rabobank te rapporteren. De Rabobank behoudt zich het recht voor om content gegenereerd
door een gebruiker van het GlobalFarmers.com platform te verwijderen.
Informatie op het GlobalFarmers.com platform kan onderhevig zijn aan rechten van derden, inclusief
intellectuele eigendomsrechten.
Het GlobalFarmers.com platform kan ook links naar websites van derden bevatten. U bent
verantwoordelijk voor het beoordelen of u toegang wenst tot of gebruik wenst te maken van een
website van een derde en u dient eventueel toepasselijke voorwaarden of een privacybeleid van de
derde website te bekijken voor u het gebruikt of er informatie mee deelt. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor en onderschrijven geen features, content, advertenties, producten of overige

materialen op of beschikbaar via de derde website. Gebruik van sites van derden valt onder uw eigen
risico.
D. Openbaring van Gebruikersinformatie
Wij kunnen persoonlijke informatie die wij van u verkrijgen in overeenstemming met het
Privacybeleid gebruiken en openbaren dan wel waar de Rabobank (naar eigen goeddunken) dit
redelijkerwijs noodzakelijk acht om:







aan juridische kennisgevingen, dagvaardingen, rechterlijke bevelen en overige verplichte
openbaringen te voldoen;
deze Voorwaarden of naleving van de GlobalFarmers.com regels (Artikel 9 ) te handhaven;
op vorderingen betreffende schending van de rechten van derden te antwoorden;
op klachten van andere GlobalFarmers.com gebruikers te antwoorden;
op servicevragen van klanten te antwoorden; of
de rechten, het eigendom of persoonlijke veiligheid van de Rabobank, geregistreerde
GlobalFarmers.com gebruikers of leden van het publiek te beschermen.

Wij kunnen andere openbaringen van persoonlijke informatie als nader aangeduid in het
Privacybeleid doen.
E. Connecties en Interactie met andere Gebruikers
U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor uw interactie met andere GlobalFarmers.com
gebruikers. Wij kunnen het aantal connecties dat u met andere GlobalFarmers.com kunt hebben
beperken en wij kunnen, in bepaalde gevallen, u verbieden om via het GlobalFarmers.com platform
contact met andere GlobalFarmers.com gebruikers op te nemen dan wel anderszins uw gebruik van
GlobalFarmers.com te beperken. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om
geschillen tussen u en andere GlobalFarmers.com gebruikers te monitoren en daarin te bemiddelen
en om uw account te beperken, op te schorten of te sluiten als wij, naar eigen goeddunken, bepalen
dat dit noodzakelijk is om deze Voorwaarden te handhaven.
4. Disclaimer
Sommige jurisdicties staan de disclaimer van impliciete voorwaarden en garanties in
overeenkomsten niet toe en dientengevolge zijn de bepalingen van dit artikel wellicht niet op u van
toepassing.
Uw toegang tot en het gebruik van het GlobalFarmers.com platform zijn volledig voor uw eigen
risico. Wij stellen het platform voor GlobalFarmers.com en alle informatie en content daarop op basis
van “als is”, “waar is” en “als beschikbaar” beschikbaar. De Rabobank controleert, monitort en
modereert content door gebruikers gegenereerd niet op nauwkeurigheid, naleving van de
GlobalFarmers.com regels (Artikel 9), behoudens als in deze Voorwaarden anders voorzien. Voor
zover maximaal onder toepasselijk recht toegestaan:


verwerpen wij alle garanties en verklaringen, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, betreffende
verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom, nauwkeurigheid van
gegevens en geen schending;







verwerpen wij alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor: (i) volledigheid,
nauwkeurigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, veiligheid of betrouwbaarheid van
GlobalFarmers.com of van haar content (inclusief content gegenereerd door gebruikers); (ii)
schade aan uw computersysteem, verlies van gegevens dan wel andere schade die
voortkomt uit uw toegang tot of gebruik van GlobalFarmers.com of haar content; (iii) de
verwijdering van, of het nalaten om op te slaan of te verzenden, content en overige
communicaties onderhouden door of via GlobalFarmers.com; en (iv) of GlobalFarmers.com
aan uw vereisten voldoet of op een ononderbroken, veilige en foutloze basis beschikbaar is;
geven wij geen verklaringen of garanties af voor de aflevering van berichten (bijv. e-mail,
post of verzending van andere door gebruikers gegenereerde content) aan een ieder via
GlobalFarmers.com verzonden;
wij geven geen garantie of verklaring af dat uw gebruik van GlobalFarmers.com geen inbreuk
op de rechten van derden maakt.

Voor zover door de wet toegestaan bestaat de uitsluitende aansprakelijkheid van de Rabobank met
betrekking tot een schending van garanties die wettelijk niet kunnen worden uitgesloten uit het
opnieuw leveren van de betrokken GlobalFarmers.com diensten aan de betrokken gebruikers.
De op GlobalFarmers.com beschikbaar gestelde informatie betreft uitsluitend algemene informatie
en de Rabobank geeft geen enkele verklaring of aanbeveling met betrekking tot financiële,
strategische, zakelijke, investerings-, fiscale, juridische of boekhoudkundige aangelegenheden in een
jurisdictie, inclusief de geschiktheid van een financieel product voor investeerders. Gebruik van
content en informatie vervat op of beschikbaar via GlobalFarmers.com is volledig voor uw eigen
risico.
Als u niet tevreden bent met GlobalFarmers.com of iets met betrekking tot GlobalFarmers.com dan
kunt u uw GlobalFarmers.com account sluiten en deze Voorwaarden in overeenstemming met Artikel
6 “Beëindiging”) beëindigen.
5. Beperking van Aansprakelijkheid
SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID IN
OVEREENKOMSTEN MET CONSUMENTEN NIET TOE EN DIENTENGEVOLGE IS DE INHOUD VAN DIT
ARTIKEL MOGELIJKERWIJS NIET OP U VAN TOEPASSING.
De Rabobank is niet aansprakelijk voor (a) schade die meer bedraagt dan US$ 100 of het bedrag dat u
aan de Rabobank heeft betaald, waar van toepassing, in de laatste zes (6) maanden voor het gebruik
van het GlobalFarmers.com platform resulterend in de vordering, afhankelijk van welk bedrag hoger
is, of (b) indirecte, bijzondere, incidentele, punitieve, gevolg- of exemplaire schade of verlies van
gebruik, gederfde winst, gederfde inkomsten of verlies van gegevens van u of van een derde (ook als
de Rabobank van de mogelijkheid daarvan op de hoogte is gesteld) voortkomend uit uw gebruik van
GlobalFarmers.com of van de content of overige materialen daarvan, waartoe toegang werd
verkregen of werd gedownload via GlobalFarmers.com, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) de
informatie verschaft of beschikbaar via de GlobalFarmers.com website en daarop gebaseerd
vertrouwen; (ii) de wijziging of misbruik van informatie op het GlobalFarmers.com platform; of (iii)
vorderingen van derden in verband met het gebruik van het GlobalFarmers.com platform. Deze

uitsluiting van aansprakelijkheid wordt ook overeengekomen ten gunste van bestuurders en
werknemers van de Rabobank.
Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing ongeacht of uw vordering is gebaseerd op
een garantie, overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), statuut dan wel anderszins
en ongeacht of de Rabobank wist of moest weten dat de mogelijkheid van dergelijke schade bestond
dan wel als de beperkte rechtsmiddelen in dit artikel hun wezenlijke doel missen.
Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op schade die GlobalFarmers.com
bewust of willens en wetens in strijd met deze Voorwaarden veroorzaakt dan wel als anderszins door
toepasselijk recht voorgeschreven dat niet door deze Voorwaarden kan worden verworpen.
6. Beëindiging
A. Wederzijdse beëindigingsrechten
Deze Voorwaarden (als van tijd tot tijd gewijzigd) zijn op uw gebruik van het GlobalFarmers.com
platform van toepassing totdat u of wij dit opzeggen.
U kunt uw GlobalFarmers.com account en uw overeenkomst met de Rabobank met betrekking tot
deze Voorwaarden op ieder moment opzeggen. U kunt ons door middel van een bericht op het
GlobalFarmers.com platform, via een e-mail naar support@globalfarmers.com, een
opzeggingsbericht sturen. Dit bericht treedt in werking op het moment dat de Rabobank uw
kennisgeving verwerkt (hetgeen zij binnen een redelijke termijn zal doen).
De Rabobank kan uw account opschorten of beëindigen als u in strijd met deze Voorwaarden of de
GlobalFarmers.com regels (Artikel 9) handelt of als u niet langer een klant bij de Rabobank, een
Rabobank werknemer of anderszins gerelateerd aan de Rabobank bent en kan de levering van het
GlobalFarmers.com platform opschorten of beëindigen als zij, naar goeddunken van de Rabobank,
niet langer een zakelijk belang in het ter beschikking stellen van het platform heeft.
Opschorting of beëindiging treedt onmiddellijk in werking of als in de aan u gegeven kennisgeving
vermeld.
Beëindiging van uw GlobalFarmers.com account omvat het deactiveren van uw toegang tot
GlobalFarmers.com en kan u ook van toekomstig gebruik van GlobalFarmers.com uitsluiten.
B. Gevolg van Beëindiging
Bij beëindiging van uw account raakt u toegang tot GlobalFarmers.com kwijt. De bepalingen van deze
Voorwaarden overleven beëindiging, behoudens Artikel 3 (“Onze Rechten & Verplichtingen”).
7. Geschillenbeslechting en Vrijwaring
A. Jurisdictie bij Juridische Geschillen
Een vordering, actie of geschil (“vordering”) voortkomend uit of verband houdend met deze
Voorwaarden wordt geregeerd door Nederlands recht ongeacht uw land van oorsprong of van waar
u toegang tot GlobalFarmers.com verkrijgt en niettegenstaande beginselen van conflictenrecht. U en
de Rabobank komen overeen dat alle vorderingen voortkomend uit of verband houdend met deze

Voorwaarden uitsluitend door de Nederlandse rechter worden beslecht, behoudens indien anders
door partijen overeengekomen. U en de Rabobank komen de persoonlijke jurisdictie van de
Nederlandse rechter overeen met het oog op beslechting van al dergelijke geschillen.
Niettegenstaande het vorenstaande komt u overeen dat de Rabobank bevoegd is om voorlopige
voorzieningen (of een equivalent soort urgent rechtsmiddel) ten overstaan van een gepaste rechter
van een bevoegde jurisdictie te verzoeken.
B. Vrijwaring
Indien iemand een vordering tegen ons instelt met betrekking tot uw gebruik, content of informatie
van of op GlobalFarmers.com dan zult u ons vrijwaren en schadeloosstellen voor alle schade,
verliezen en onkosten van welke aard dan ook (inclusief redelijke advocatenhonoraria en kosten)
voortkomend uit of verband houdend met dergelijke vordering. Ondanks dat wij gedragsregels
stellen, hebben wij geen controle over directe handelingen van gebruikers op GlobalFarmers.com en
wij zijn niet verantwoordelijk voor de content of informatie die gebruikers uploaden, verzenden of
delen op of via GlobalFarmers.com. Wij zijn niet verantwoordelijk voor beledigende, onbehoorlijke,
obscene, onrechtmatige dan wel anderszins onaanvaardbare content of informatie die u op
GlobalFarmers.com kunt aantreffen. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gedrag
van een gebruiker van GlobalFarmers.com.
8. Algemene Bepalingen
A. Scheidbaarheid
Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechter van een bevoegde jurisdictie ongeldig,
onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht dan wordt een dergelijke bepaling afgescheiden en
dan wordt de geldigheid, rechtmatigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze
Voorwaarden op geen enkele wijze geraakt of aangetast en deze Voorwaarden worden
geïnterpreteerd op een wijze die de bedoeling op het moment dat deze Voorwaarden oorspronkelijk
werden gesloten het best benadert.
B. Taal
Als de Rabobank u een vertaling uit het Engels van deze Voorwaarden, het Privacybeleid of van
andere documentatie ter beschikking stelt dan komt u overeen dat de vertaling uitsluitend voor uw
gemak ter beschikking wordt gesteld en dat de versies van deze Voorwaarden, het Privacybeleid en
overige documentatie in het Engels uw relatie met de Rabobank met betrekking tot
GlobalFarmers.com regeren.
C. Kennisgevingen en Dagvaardingen
Wij kunnen u kennisgeven door middel van kennisgevingen, berichten en overige posts op het
GlobalFarmers.com platform of op een andere GlobalFarmers.com site of applicatie of door middel
van elektronische communicatie contact met u opnemen via uw elektronische adres en zulks van tijd
tot tijd in overeenstemming met het Privacybeleid. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail
te sturen naar support@globalfarmers.com of per post naar Global Farmers, Croeselaan 18, 3521 CB
Utrecht, Nederland. Kennisgevingen die u zonder naleving van dit artikel doet blijven zonder juridisch
gevolg.

D. Volledige Overeenkomst
U komt overeen dat deze Voorwaarden de volledige, complete en exclusieve overeenstemming
tussen u en de Rabobank met betrekking tot GlobalFarmers.com vormen en in de plaats treden van
alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen u en de Rabobank met betrekking tot het
onderwerp van deze Voorwaarden. Aanvullende overeenkomsten kunnen eveneens op u van
toepassing zijn als u bepaalde andere GlobalFarmers.com diensten of derde content gebruikt.
E. Geen informele afstand, overeenkomsten of verklaringen
Het niet uitoefenen van of vertraging in het uitoefenen van een recht, bevoegdheid of rechtsmiddel
door ons op grond van deze Voorwaarden geldt niet als een afstandsverklaring en een enkele of
gedeeltelijke uitoefening van een recht, bevoegdheid of rechtsmiddel door ons zal andere of nadere
uitoefening van dat of een ander recht, bevoegdheid of rechtsmiddel niet uitsluiten.
Indien wij nalaten te handelen met betrekking tot een schending van deze Voorwaarden door u of
anderen dan doen wij geen afstand van ons recht te handelen met betrekking tot die schending of
opvolgende vergelijkbare of andere schendingen. Behoudens als uitdrukkelijk en specifiek in deze
Voorwaarden voorzien, hebben verklaringen, afspraken, toestemmingen, afstandsverklaringen en
overig handelen en nalaten door een dochtermaatschappij van de Rabobank geen juridische bindend
gevolg voor een dochtermaatschappij van de Rabobank, tenzij gedocumenteerd in een fysiek
schriftelijk stuk getekend door een rechtsgeldig bevoegde functionaris van GlobalFarmers.com.
G. Overdracht
U mag de rechten en verplichtingen op grond van deze Voorwaarden niet overdragen en een
vermeende overdracht of delegatie blijft zonder gevolg. Wij mogen al onze rechten en verplichtingen
op grond van deze Voorwaarden volledig dan wel gedeeltelijk, zonder kennisgeving aan u,
overdragen en mogen wij de Rabobank, door middel van eenzijdige novatie, met gevolg na
kennisgeving aan u, vervangen door een derde die onze rechten en verplichtingen op grond van deze
Voorwaarden overneemt in het kader van een fusie, overdracht of verkoop van activa dan wel van
rechtswege.
H. Overige Rechten en Verplichtingen
Als u zich buiten Nederland bevindt dan heeft u wellicht rechten en verplichtingen krachtens
verplicht lokaal recht die een aanvulling of alternatief vormen voor de rechten en verplichtingen
opgesomd in deze Voorwaarden.
9. GlobalFarmers.com regels
Als voorwaarde voor uw toegang tot en gebruik van het GlobalFarmers.com platform stemt u in met
deze Voorwaarden en om de volgende regels strikt te respecteren en na te leven:
A. Als u gebruikmaakt van het GlobalFarmers.com platform dan moet u:
1. alle toepasselijke wetgeving naleven, inclusief maar niet beperkt tot privacy- en
gegevensbeschermingswetgeving, intellectuele eigendomswetgeving, belastingwetgeving en
regelgevende vereisten;

2. altijd waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en recente informatie verschaffen;
3. redelijke maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie als uw e-mailadres,
telefoonnummer, adres en overige informatie die vertrouwelijk van aard is te beschermen;
4. door de Rabobank aan u verzonden kennisgevingen betreffende het GlobalFarmers platform
naleven;
5. het GlobalFarmers.com platform op een professionele manier gebruiken;
6. uw echte naam en nauwkeurige informatie omtrent uzelf op uw GlobalFarmers.com profiel
gebruiken;
7. redelijke maatregelen nemen om uw account veilig te houden, inclusief:
a. uw wachtwoord veilig en geheim houden en niet met anderen delen;
b. anderen niet toestaan uw account te gebruiken;
c. niet het account van anderen gebruiken;
d. uw GlobalFarmers.com account niet aan een andere partij verkopen, verhandelen of
overdragen;
e. niemand een vergoeding in rekening brengen voor toegang tot een deel van het
GlobalFarmers.com platform;
8. toestemming van een persoon verkrijgen wiens persoonlijke informatie u op het
GlobalFarmers.com platform post voor de verzameling en het gebruik van de persoonlijke
informatie van deze persoon door de Rabobank in overeenstemming met de Voorwaarden en het
Privacybeleid;
9. bedachtzaam zijn ten opzichte van andere gebruikers bij het doen van verklaringen en het
delen van informatie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gebruikte woorden en toon.
B. Als u gebruikmaakt van het GlobalFarmers.com platform dan moet u niet:
1. oneerlijk of onprofessioneel handelen door deel te nemen aan onprofessioneel gedrag;
2. onrechtmatige, beledigende, onbehoorlijke, onnauwkeurige of verwerpelijke content op
GlobalFarmers.com posten of uploaden;
3. een gebruikersprofiel aanmaken voor iemand anders dan een natuurlijke persoon;
4. een andere persoon lastigvallen, misbruiken of schaden;
5. een profielafbeelding posten of uploaden die niet van u is;
6. het account van een andere gebruiker gebruiken of trachten te gebruiken;
7. een vals profiel op GlobalFarmers.com aanmaken;

8. content of informatie uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken
of initiëren die:
a. uw identiteit vals of verkeerd weergeeft, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van een
pseudoniem, het aannemen van de identiteit van een andere persoon of het verkeerd
weergeven van u huidige of eerdere functies en kwalificaties of uw relaties met een persoon of
entiteit, nu of in het verleden;
b. onrechtmatig, lasterlijk, beledigend, obsceen, indecent, discriminatoir of anderszins
verwerpelijk is;
c. content aan een contentveld toevoegt dat niet voor dat veld is bedoeld (bijv. het toevoegen
van een telefoonnummer in het “titel” of een ander veld of het toevoegen van
telefoonnummers, e-mailadressen, adresgegevens en overige persoonlijk identificeerbare
informatie waarvoor door GlobalFarmers.com geen veld wordt geboden);
d. informatie bevat waarvan u op grond van de wet of een contractuele of fiduciaire relatie
niet gerechtigd bent dit te openbaren of beschikbaar te maken (zoals voorkennis of
auteursrechtelijk beschermde en vertrouwelijke informatie waarvan kennis is genomen of die
geopenbaard is als onderdeel van een arbeidsrelatie of op grond van een
geheimhoudingsovereenkomst);
e. de rechten van een derde schendt;
f. ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiematerialen, “junk e-mail”, “spam”,
“kettingbrieven”, “piramideschema’s” en overige vormen van uitlokking bevat. Dit verbod
omvat, maar is niet beperkt tot, (a) het gebruiken van GlobalFarmers.com voor het verzenden
van ongevraagde promotieberichten aan andere gebruikers zonder hun en onze toestemming;
en (b) het versturen van berichten naar distributielijsten, nieuwsgroep-aliassen of groepaliassen;
g. programmatuurvirussen, wormen of andere computercodes, bestanden of programma’s
bevat die de functionaliteit van computerprogrammatuur of hardware of
telecommunicatieapparatuur onderbreken, vernietigen, manipuleren, wijzigen of beperken;
h. headers vervalst of anderszins identificatoren manipuleert om een valse voorstelling te
geven aan gebruikers of gebruikers te misleiden met betrekking tot de oorsprong van een
communicatie verzonden via het GlobalFarmers.com platform; of
i. zelfs als dit waar u gevestigd bent rechtmatig is, een profiel aanmaken of content
verschaffen die escortdiensten of prostitutie promoot;
9. content of informatie van het GlobalFarmers.com platform (met uitsluiting van door u geposte
content), inclusief content van Rabobank Research, kopiëren, in licentie of sub-licentie geven,
publiceren, uitzenden, verzenden, distribueren, uitvoeren, weergeven, verkopen, opnieuw
merken dan wel anderszins overdragen, behoudens voor zover uitdrukkelijk door deze
Voorwaarden toegestaan of door de Rabobank of de eigenaar van de content of informatie
geautoriseerd;

10. de broncode reverse-engineeren, decompileren, ontmantelen, ontcijferen of anderszins
trachten om de broncode te verkrijgen voor onderliggend intellectueel eigendom gebruikt om de
diensten, of een deel daarvan, ter beschikking te stellen;
11. informatie, content of andere gegevens die u via GlobalFarmers.com bekijkt of verkrijgt
gebruiken of kopiëren om een concurrerende dienst te verkrijgen die, naar goeddunken van de
Rabobank, met GlobalFarmers.com concurreert;
12. afgeleide werken op basis van het GlobalFarmers.com platform of onderliggende technologie
van het GlobalFarmers.com platform of content van andere gebruikers aanpassen, wijzigen of
creëren;
13. een auteursrecht-, merk- of andere eigendomsaanduidingen opgenomen in of op het
GlobalFarmers.com platform verwijderen, inclusief die van GlobalFarmers.com en die van haar
licentiegevers;
14. informatie, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijke informatie verkregen via
GlobalFarmers.com, verzamelen, kopiëren, gebruiken of overdragen, behoudens voor zover in
deze Voorwaarden toegestaan of als door de eigenaar van dergelijke informatie uitdrukkelijk
toegestaan;
15. informatie (inclusief persoonlijke informatie) van niet GlobalFarmers.com gebruikers zonder
hun uitdrukkelijke toestemming delen;
16. het merk, de logo’s of handelsmerken, inclusief maar niet beperkt tot het woord
“GlobalFarmers.com”, van GlobalFarmers.com schenden of gebruiken in een zakelijke naam. Email of URL dan wel handelsmerken en logo’s van de Rabobank opnemen;
17. handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparaten, scriptrobots, overige middelen
of processen gebruiken om toegang te verkrijgen tot, “scrapen”, “crawlen” of “spideren” van
webpagina’s of andere diensten vervat op de site;
18. toegang verkrijgen tot GlobalFarmers.com met het oog op het monitoren van de
beschikbaarheid, prestatie of functionaliteit van het GlobalFarmers.com platform voor een
concurrerende doelstelling;
19. trachten toegang te verkrijgen of daadwerkelijk toegang verkrijgen tot het GlobalFarmers.com
platform via middelen anders dan de interfaces door de Rabobank ter beschikking gesteld;
20. trachten te omzeilen of daadwerkelijk omzeilen van een veiligheidscomponent op het
GlobalFarmers.com platform;
21. iets doen dat de juiste werking van het GlobalFarmers.com platform of de infrastructuur
waarop het werkt, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van ongevraagde communicaties
naar andere GlobalFarmers.com gebruikers of personeel van de Rabobank, het trachten te
verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot GlobalFarmers.com of het verzenden of activeren
van computervirussen via of op GlobalFarmers.com, onbruikbaar kan maken of kan onderbreken,
daarmee kan interfereren, dit kan hinderen of overbelasten; en/of

22. het GlobalFarmers.com platform gebruiken anders dan voor de door de Rabobank op grond
van deze Voorwaarden toegestane doeleinden.
10. Klachten Betreffende Content Gepost op de GlobalFarmers.com Website
De Rabobank heeft GlobalFarmers.com gecreëerd om u bij te staan bij het zijn van een succesvol
landbouw- en agrarisch bedrijf en om andere landbouw- en agrarische professionals te helpen
succesvol te zijn. Om dit doel te bereiken vereisen deze Voorwaarden dat gebruikers de
GlobalFarmers.com regels (Artikel 9) naleven. Wij bieden het volgende proces om klachten
betreffende content op het GlobalFarmers.com platform in te dienen.
Deze en andere klachten betreffende het GlobalFarmers.com platform (bijvoorbeeld de
beschikbaarheid en/of de prestatie) dienen via support@globalfarmers.com te worden ingediend.
Na kennisgeving van een klacht kan de Rabobank toegang tot content op het GlobalFarmers.com
platform onmogelijk maken of dit verwijderen. Wij kunnen te goeder trouw proberen om een
kennisgeving aan de GlobalFarmers.com gebruiker te zenden die de content of informatie heeft
gepost of redelijke stappen nemen om de GlobalFarmers.com gebruiker te informeren dat de
Rabobank op de hoogte is gebracht van een veronderstelde schending van intellectuele
eigendomsrechten of een andere contentschending. Voorts kunnen wij, waar gewenst en naar ons
goeddunken, de accounts van GlobalFarmers.com gebruikers die de rechten van anderen schenden
of herhaaldelijk schenden dan wel anderszins onrechtmatige content posten deactiveren en/of
beëindigen. Op grond van toepasselijk recht is de Rabobank, echter, niet verplicht om klachten te
behandelen of om maatregelen tegen gebruikers of accounts of met betrekking tot informatie
beschikbaar op of via GlobalFarmers.com te nemen.
De Rabobank respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht hetzelfde van
alle GlobalFarmers.com gebruikers. We zullen op kennisgevingen van veronderstelde schending van
auteursrechten die aan de wet voldoen en behoorlijk bij ons zijn ingediend reageren. Als u van
mening bent dat uw auteursrechten worden geschonden dan kunt u een schriftelijke communicatie
per e-mail versturen naar support@globalfarmers.com waarin de volgende informatie wordt
opgenomen:
1. fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechthebbende of persoon geautoriseerd
om namens hem te handelen;
2. omschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt gesteld dat dit wordt
geschonden;
3. identificatie van het materiaal waarvan wordt gesteld dat het inbreuk makend is of het
onderwerp van inbreuk makende handelingen is en dat verwijderd moet worden of waartoe
toegang moet worden geblokkeerd en informatie redelijkerwijs afdoende voor ons om het
materiaal te lokaliseren;
4. omschrijving ter nadere aanduiding van de locatie op onze website van het materiaal waarvan
u stelt dat dit inbreuk maakt;
5. uw contactgegevens, inclusief uw adres, telefoonnummer en een e-mailadres;

6. een verklaring door u dat u te goeder trouw van mening bent dat gebruik van het materiaal op
de beklaagde manier niet door de auteursrechthebbende, zijn agent of de wet is toegestaan; en
7. een verklaring van u dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is en, op straffe van een
boete of meineed, dat u bevoegd bent om namens de auteursrechthebbende op te treden.
Hoe Contact met Ons op te Nemen
Als u vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden heeft, neemt u dan contact met ons op door
een e-mail te sturen naar support@globalfarmers.com.

