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Voorwaarden voor personalisering van opbergdoos met 

persoonlijk motief en persoonlijke tekst 

 

Gebruiksvoorwaarden voor de personalisering van de opbergdoos van Robert 

Bosch Power Tools GmbH (hierna: Bosch) met een persoonlijk motief en een 

persoonlijke tekst 

1. Bestelling van opbergdoos die bedrukt is met persoonlijke 

afbeelding en persoonlijke tekst 

 

1.1. Bij de bestelling van een IXO uit ons internetaanbod via 

https://www.bosch-diy.com/nl/nl kan de opbergdoos tegen een 

aanvullend bedrag van € 4,99 bedrukt worden met een persoonlijke 

afbeelding en/of een persoonlijke tekst. Gebruik hiertoe tijdens het 

bestellen het bijbehorende invoervenster. 

 

1.2. Om een optimale kwaliteit te behalen van het motief dat op de box is 

afgedrukt, moeten volgende eisen in acht worden genomen: 

• beeldformaat JPG of PNG 

• Beeldafmetingen: breedte: minstens 1024 pixels, hoogte 

minstens 768 pixels. Hoe groter, des te scherper wordt de 

afdruk. 

• Bestandsgrootte: maximaal 10 MB 

 

2. Eigendomsrechten en wettelijke voorschriften  

 

2.1. Eigendomsrechten 

De besteller is jegens Bosch en derden zelf verantwoordelijk voor de 

beeldinhoud. Dit geldt voor alle motieven, teksten en overige content 

(hierna: motieven) die de besteller via het invoervenster uploadt of op 

enige andere wijze beschikbaar stelt. De besteller garandeert Bosch 

dat hij houder is van alle rechten die aan de motieven ten grondslag 

liggen. 

 

2.2. De besteller moet bij de keuze van het betreffende motief de 

wettelijke voorschriften en beperkingen in acht nemen. Dit geldt met 

name voor voorschriften inzake het privacyrecht, het strafrecht, het 

merken-, auteurs- en mededingingsrecht en het jeugdrecht. Met het 

uploaden van een motief naar de beschikbaar gestelde tool 

garandeert de besteller Bosch dat bij verwerking van de bestelling de 

voornoemde rechten en de hieruit voortvloeiende rechten van derden 

of overige rechten van derden of persoonlijkheidsrechten niet 

geschonden worden. 
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2.3. Niet toegestaan zijn onder meer motieven of onderdelen van 

motieven 

 

2.3.1. die bekende personen uit de contemporaine geschiedenis 

tonen, 

2.3.2. die onduidelijke symbolen, teksten in een vreemde taal of 

onbegrijpelijke teksten bevatten, 

2.3.3. waarvan de inhoud asociaal, politiek, racistisch, oorlogszuchtig 

of opruiend is of geweld verheerlijkt, 

2.3.4. waarvan de inhoud in strijd is met de goede zeden of anderszins 

aanstootgevend is, 

2.3.5. die verboden vlaggen en symbolen of onwettige of in deze zin 

interpreteerbare gebaren bevatten, 

2.3.6. die het aanzien van de Bosch Group kunnen schaden, 

2.3.7. die niet verenigbaar zijn met het publieke beeld dat de Bosch 

Group uitdraagt. 

 

3. Controle 

 

Bosch heeft het recht, echter niet de plicht, om het motief op zijn wettelijke 

en daadwerkelijke uitvoerbaarheid en op de verenigbaarheid van deze 

voorwaarden te controleren. Dit recht geldt met name uit het oogpunt van 

een mogelijke schending van rechten van derden. Bij twijfel over de 

overeenstemming van de motieven met deze voorwaarden of de wettelijke 

voorschriften of bij vrees voor aantasting van de gerechtvaardigde 

belangen van de Bosch Group op enige andere wijze heeft Bosch het 

recht de verwerking zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

 

4. Aansprakelijkheid bij schending van rechten van derden 

 

De besteller is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien of kunnen 

voortvloeien uit daadwerkelijke of vermoedelijke schending van de rechten 

van derden (lid 2). Hij is direct aansprakelijk jegens derden als hij een 

dergelijk recht schendt. Bij een vordering jegens Bosch door derden 

ontslaat de besteller Bosch in juridische zin van alle aanspraken van 

derden, voor zover deze de schending van een recht van derden 

betreffen. 

 

5. Gegevensbescherming/opslag 

 

5.1. Verwerkingsverantwoordelijke is Robert Bosch Power Tools GmbH, 

Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland 

(hierna „Bosch“). 
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5.2. In het kader van de personalisering van de opbergbox worden de 

volgende persoonsgegevens verwerkt: 

• e-mailadres  

• naam, voornaam 

• adresgegevens voor de verzending van de opbergbox 

• het/de beschikbaar gestelde motief/tekst voor de 

personalisering 

 

5.3. Deze gegevens worden voor het volgende doel verzameld, verwerkt 

en gebruikt: 

• productie en verzending van de opbergbox. Rechtsgrond voor 

deze verwerking is art. 6 lid 1 b) AVG. 

• Bescherming van onze belangen en belangen van derden. 

Rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6 lid 1 f) AVG.  

5.4. De bovengenoemde gegevens worden uitsluitend door Bosch en evt. 

zorgvuldig geselecteerde en contractueel verplichte dienstverleners 

voor de productie en toezending van de opbergbox verwerkt.  

5.5. Het wissen van de toegezonden afbeelding/tekst gebeurt 30 dagen na 

verzending van de opbergbox, overige voor de overeenkomst 

relevante gegevens worden voor de duur van de wettelijke 

bewaartermijn opgeslagen en vervolgens gewist. 

5.6. Wanneer u contact met ons wilt opnemen, bereikt u ons op het in het 

deel „Verwerkingsverantwoordelijke“ opgegeven adres. Voor het 

melden van privacy-incidenten kunt u gebruikmaken van de volgende 

link: https://www.bkms-

system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-

1&language=dut. Voor het claimen van uw rechten kunt u 

gebruikmaken van de volgende link: https://request.privacy-

bosch.com/entity/RBVB/lang/nl-NL/ 

5.7. Meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens bij Bosch 

evenals over uw rechten als betrokkene vindt u in onze algemene 

privacyverklaring. 

 

6. Gebreken 

 

Ondanks inachtneming van de in lid 1.2 genoemde eisen is 

kwaliteitsverlies bij het drukken, met name kleurafwijkingen, niet volledig 

uit te sluiten. Bosch is niet aansprakelijk voor de overeenstemming van de 

kleuren van de gedrukte motieven met de kleuren van het door de klant 

geüploade origineel of voor andere afwijkingen die het gevolg zijn van 

niet-naleving van de minimumeisen uit lid 1. 

 

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=dut
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=dut
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=dut
https://request.privacy-bosch.com/entity/RBVB/lang/nl-NL/
https://request.privacy-bosch.com/entity/RBVB/lang/nl-NL/
https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/de/ptde/nl/oneux/privacy/
https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/de/ptde/nl/oneux/privacy/
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7. Overige bepalingen 

 

7.1. Op de contractuele relaties tussen de besteller en Bosch is het recht 

van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Als de besteller 

consument is, geldt deze rechtskeuze in zoverre, als hem de geboden 

bescherming door dwingende bepalingen van het recht van de staat 

waar de klant zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft, niet wordt 

ontnomen (gunstigheidsprincipe). De geldigheid van het Weens 

koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten. 

 

7.2. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig of 

onvolledig is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd 

van kracht.  

 

7.3. Als de besteller ondernemer is in de zin van § 14 van het Duits 

burgerlijk wetboek (BGB) of een publiekrechtelijke rechtspersoon of 

een publiekrechtelijk lichaam is, zijn alle geschillen die voortvloeien uit 

deze gebruiksvoorwaarden of daarmee verband houden, 

onderworpen aan het oordeel van de ter zake bevoegde rechtbank te 

Stuttgart, Duitsland. Datzelfde geldt, als de over het algemeen 

bevoegde rechtbank voor gebruiker of de vaste woon- of verblijfplaats 

van gebruiker op het tijdstip van instelling van de vordering zich niet in 

Duitsland bevindt.  

 

8. Informatie over geschillenbeslechting met tussenkomst van een 

geschillenorgaan voor consumenten 

 

De Europese Commissie stelt een platform beschikbaar voor online-

geschillenbeslechting (ODR-platform). Dit platform is bedoeld als 

meldpunt voor het buitengerechtelijk beslechten van geschillen met 

betrekking tot contractuele verplichtingen van online-koopovereenkomsten 

en online-arbeidsovereenkomsten. Dit platform is bereikbaar op 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

Bosch n'est pas obligé de participer à une procédure de règlement des 

litiges devant un organisme de règlement des litiges et a décidé de ne pas 

y participer volontairement. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

