Gebruiksvoorwaarden
Datum: 01-03-2013
1. INLEIDING
Welkom op de website van DisneyMedia + (de 'Site'). De Site is eigendom van en wordt beheerd door The Walt
Disney Company Limited, een in Engeland en Wales geregistreerde vennootschap (hierna 'wij', 'ons', 'onze' of
'Disney' genoemd) met statutaire zetel te 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9PE, Verenigd
Koninkrijk (registratienummer 00530051; btw-nummer 539293808). De Site is specifiek ontwikkeld voor onze
zakelijke klanten en voor reclamebureaus, niet voor consumenten.
GELIEVE DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U DE SITE
GEBRUIKT. Door u te registreren voor gebruik van de Site of door een vakje aan te vinken of op een link te
klikken die stelt dat u deze voorwaarden aanvaardt of dat u ermee akkoord gaat, geeft u aan dat u instemt met
deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de Site niet
gebruiken.
Voor sommige diensten die op de Site worden aangeboden, gelden bijzondere voorwaarden; deze voorwaarden
worden vermeld bij de desbetreffende dienst. Dergelijke voorwaarden vormen een aanvulling op deze
gebruiksvoorwaarden en prevaleren, in geval van tegenstrijdigheid, boven deze gebruiksvoorwaarden.
U erkent dat deze gebruiksvoorwaarden worden ondersteund door een redelijke en waardevolle tegenprestatie,
waarvan de ontvangst en toereikendheid hierbij worden erkend. Zonder beperking van de algemeenheid van het
voorgaande, erkent u dat deze tegenprestatie onder meer bestaat uit uw gebruik van de Site en toegang tot
promotiemogelijkheden, en de ontvangst van content, applicaties, materialen en informatie die op of via de Site
beschikbaar zijn.
2. GEBRUIK VAN DE SITE EN CONTENT
U mag de Site niet gebruiken op een wijze die onrechtmatig is of die ons of een andere persoon of entiteit schade
berokkent, zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald.
Alle informatie, materialen, functies en andere content en applicaties ('Content') op de Site zijn ons
auteursrechtelijk eigendom of het auteursrechtelijk eigendom van onze licentiegevers of licentiehouders. Alle
handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en rechten op de uiterlijke vorm van producten zijn eigendom van
ons en/of onze licentiegevers of licentiehouders.
Wij kunnen op elk gewenst moment, op eender welke wijze en om welke reden dan ook of zonder reden de Site
wijzigen of Content of functies verwijderen.
Tenzij wij expliciet schriftelijk toestemming hebben gegeven, mag de Content van de Site uitsluitend worden
gebruikt als onderdeel van de Site en niet worden gereproduceerd, verzonden, verspreid of op enigerlei wijze
anderszins worden gebruikt.
Indien wij op een Site softwaredownloads aanbieden en u deze software downloadt, wordt de software, inclusief
alle bestanden, in de software opgenomen of door de software gegenereerde afbeeldingen en de gegevens bij de
software (gezamenlijk de 'Software'), door ons of externe licentiegevers aan u in licentie gegeven uitsluitend ten
behoeve van de verdere bespreking van promotionele mogelijkheden met het team van DisneyMedia+. We
dragen geen eigendomsrecht op de Software aan u over. Tenzij toegestaan op grond van toepasselijk recht, mag
u de Software niet verspreiden of anderszins gebruiken, noch decompileren, terugwerkend ontsleutelen ('reverse
engineering'), disassembleren of anderszins omzetten in een voor mensen leesbare vorm.
U erkent en aanvaardt dat niets in deze gebruiksvoorwaarden tot gevolg heeft dat de eigendom van
handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen of andere eigendomsrechten op de Site of Content of een deel
daarvan aan u of een derde worden overgedragen. U verbindt zich ertoe om geen enkele handeling te stellen die,
en niets te doen wat, in strijd is met of op enigerlei wijze waarschijnlijk afbreuk zal doen aan die eigendom.
3. TOEGANG TOT EEN SITE VIA UW MOBIELE APPARAAT
Wanneer u de Site via uw mobiele apparaat opent, zijn de standaardtarieven en -vergoedingen van uw
netwerkprovider voor onder meer sms- en dataverkeer van toepassing.
4. REGISTRATIEACCOUNT
Om toegang te krijgen tot Content op de Site, dient u een account aan te maken. U stemt toe om
waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf en uw bedrijf te verstrekken, zoals
gevraagd door ons registratieproces (de 'Registratiegegevens'). U mag zich niet uitgeven voor een andere
persoon of entiteit of uw identiteit of banden met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen, met inbegrip van
het gebruik van de gebruikersnaam, het wachtwoord of andere accountgegevens van een andere persoon, of de
naam, gelijkenis, stem, afbeelding of foto van een andere persoon waar ons registratieproces deze gegevens

vraagt. U erkent en aanvaardt dat wij stappen kunnen ondernemen om de juistheid van de door u verstrekte
informatie te controleren. U stemt tevens toe ons onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeoorloofd gebruik
van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountgegevens en van elke andere inbreuk op de beveiliging
die u opmerkt in verband met of met betrekking tot de Site. Daarnaast stemt u toe om u aan het eind van elke
sessie bij uw account af te melden.
We kunnen uw account en uw mogelijkheid om de Site of een deel daarvan te gebruiken opschorten of
beëindigen indien u zich uitgeeft voor een andere persoon of entiteit, indien u uw identiteit anderszins verkeerd
voorstelt, indien u zich anderszins niet aan deze gebruiksvoorwaarden of specifieke voorwaarden met betrekking
tot een bepaalde dienst houdt, indien u auteursrechten schendt, of om welke andere reden dan ook.
5. GEDRAGSREGELS
De volgende gedragsregels zijn van toepassing op de Site. Door de Site te gebruiken, stemt u ermee in geen
content te verspreiden die:
1. (a) lasterlijk, beledigend, intimiderend of bedreigend is, of een inbreuk vormt op het recht op privacy van een
andere persoon; (b) onverdraagzaam, hatelijk, racistisch of anderszins aanstootgevend is; (c) gewelddadig,
vulgair, obsceen, pornografisch of anderszins seksueel expliciet is; of (d) een persoon of entiteit anderszins
schade berokkent;
2. illegaal is of illegale activiteiten of het bespreken van illegale activiteiten met de bedoeling ze te plegen
aanmoedigt of bepleit, waaronder elke plaatsing van content die kinderporno, stalking, seksueel geweld, fraude,
handel in obsceen of gestolen materiaal, drugshandel en/of drugsmisbruik, intimidatie, diefstal of samenzwering
om criminele activiteiten te plegen is, of die een poging is om zich daarmee in te laten;
3. inbreuk maakt op, of een schending inhoudt van, enig recht van een derde, met inbegrip van: (a)
auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten of contractuele rechten;
(b) het recht op privacy (in het bijzonder mag u generlei persoonlijke informatie van andere personen
verspreiden zonder hun uitdrukkelijke toestemming) of publiciteit; of (c) een geheimhoudingsplicht;
4. commercieel is, bedrijfsgerelateerd is of reclame maakt voor of een voorstel doet tot aankoop van producten,
diensten of anderszins (al dan niet met winstoogmerk), of anderen ongevraagd lastigvalt (inclusief verzoeken om
bijdragen of donaties);
5. een virus of andere schadelijke component bevat, of die de Site of een verbonden netwerk anderszins
saboteert, aantast of beschadigt, of die op een andere wijze het gebruik of genot van de Site door een persoon of
entiteit hindert;
6. asociaal, verstorend of destructief is, met inbegrip van 'flaming', 'spamming', 'flooding', 'trolling' en 'griefing'
zoals die termen op het internet algemeen worden begrepen en gebruikt; of
7. niet algemeen betrekking heeft op het aangeduide onderwerp of thema van het desbetreffende openbare
forum.
6. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
DE INFORMATIE, CONTENT EN MATERIALEN OP DE SITE WORDEN VERSTREKT 'AS IS'. WIJ
GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DERGELIJKE
INFORMATIE, CONTENT EN MATERIALEN. WIJ GARANDEREN MET NAME NIET DAT DE
FUNCTIES DIE VERVAT ZIJN IN INFORMATIE, CONTENT EN MATERIALEN OP DE SITE
JUIST, VOLLEDIG OF ACTUEEL ZIJN OF ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN
WERKEN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, OF DAT DE SITE, SERVERS,
SOFTWARE OF APPARATEN DIE DERGELIJKE INFORMATIE, CONTENT EN MATERIALEN
BESCHIKBAAR MAKEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE
COMPONENTEN. BOVENDIEN NEEMT U DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE
NOODZAKELIJKE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, REPARATIES OF CORRECTIES OP U.
WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK
OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN INFORMATIE, CONTENT, MATERIALEN,
PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VERVAT ZIJN IN, WORDEN AANGEBODEN OP,
BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD VIA, OF ANDERSZINS IN ENIG OPZICHT VERBAND
HOUDEN MET DE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SITES OF
DIENSTEN VAN DERDEN WAARNAAR VANUIT DE SITE WORDT GELINKT WAT BETREFT
HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID, VEILIGHEID
OF ANDERSZINS. MOGELIJK STAAT HET TOEPASSELIJKE RECHT NIET TOE DAT
IMPLICIETE GARANTIES WORDEN UITGESLOTEN, WAT BETEKENT DAT DE
BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.
De Site kan links naar andere websites ('Sites van Derden') bevatten (of u kunt via een Site doorgestuurd worden

naar andere websites), alsmede artikelen, advertenties, foto's, tekst, afbeeldingen, plaatjes, ontwerpen, muziek,
geluid, informatieapplicatiesoftware en andere content of items die afkomstig zijn van derden ('Content van
Derden'). Wij wijzen uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af voor de juistheid, volledigheid, geschiktheid of
beschikbaarheid van informatie, content en materialen op Sites van Derden of in Content van Derden. Wij
kunnen niet garanderen dat u tevreden zult zijn met producten of diensten die u aankoopt op een Site van Derden
die linkt naar of vanuit een Site of op onze Site opgenomen informatie van derden, content of materialen. Wij
onderschrijven geen koopwaar op een Site van Derden of in Content van Derden, en wij hebben geen stappen
ondernomen om na te gaan of de informatie, content of materialen op een Site van Derden of in Content van
Derden juist, volledig of betrouwbaar zijn. BIJGEVOLG GEVEN WIJ GEEN GARANTIES OF
VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE SITES VAN DERDEN OF ANDERE SITES DIE
VERMELD WORDEN IN EEN VAN ONZE DIRECTORY'S OF MET BETREKKING TOT ENIGE
CONTENT VAN DERDEN, EN KUNNEN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR
DE CONTENT, BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, RELEVANTIE, NALEVING VAN HET
AUTEURSRECHT, WETTIGHEID OF FATSOEN VAN MATERIAAL OP EEN SITE VAN DERDEN OF IN
CONTENT VAN DERDEN. WE GEVEN EVENMIN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET
BETREKKING TOT DE VEILIGHEID VAN DE INFORMATIE, CONTENT OF MATERIALEN
(INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, CREDITCARDGEGEVENS EN ANDERE PERSOONLIJKE
INFORMATIE) DIE EEN DERDE AAN U KAN VRAGEN. U doet hierbij onherroepelijk afstand van elke
vordering tegen ons met betrekking tot informatie, content en materialen op onze Site, op Sites van Derden of in
Content van Derden, en alle informatie, content en materialen die u aan Sites van Derden verstrekt (inclusief,
maar niet beperkt tot, creditcardgegevens en andere persoonlijke informatie). Wij raden u ten zeerste aan om elk
onderzoek te doen dat u nodig of passend acht voordat u met een van deze derden online of offline een transactie
sluit.
7. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW ACCOUNT(S)
U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw gebruikersna(a)m(en), wachtwoord(en) en
account(s), evenals alle activiteiten die onder uw account(s) plaatsvinden. U stemt hierbij toe om ons, onze
groepsmaatschappijen en de licentiegevers, licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en
andere bevoegde gebruikers van ons en onze groepsondernemingen, en elk van de respectieve wederverkopers,
distributeurs, dienstverleners en leveranciers van de voorgaande entiteiten en alle respectieve functionarissen,
directeuren, eigenaren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en rechtverkrijgenden van de voorgaande
entiteiten (gezamenlijk de 'Gevrijwaarde Partijen') schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren
van en tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, vorderingen, straffen, boetes, uitgaven en kosten (met
inbegrip van schikkingskosten en eventuele juridische of andere vergoedingen en kosten voor het onderzoeken
of verdedigen van acties of dreigende acties) die een Gevrijwaarde Partij heeft opgelopen in verband met een
vordering die voortvloeit uit uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of in verband met vorderingen die
voortkomen uit uw gebruik van de Site en/of uw account(s). Er wordt van u verwacht dat u zich naar beste
vermogen inspant om met ons samen te werken aan de verdediging tegen een vordering. Wij behouden ons het
recht voor om op eigen kosten een afzonderlijke raadsman in te schakelen en de exclusieve verdediging en
controle op te nemen met betrekking tot een zaak waarvoor u een vrijwaringsverplichting hebt.
8. ONZE AANSPRAKELIJKHEID
WIJ BEPERKEN OP GENERLEI WIJZE ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF
PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID OF VOOR ONZE
BEDRIEGLIJKE VOORSTELLING VAN ZAKEN OF VERZWIJGING OF VOOR ELKE ANDERE
AANSPRAKELIJKHEID DIE OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT NIET KAN WORDEN
UITGESLOTEN OF BEPERKT.
MET INACHTNEMING VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING AANVAARDEN WIJ, ONZE
GROEPSMAATSCHAPPIJEN, DE LICENTIEGEVERS OF LICENTIENEMERS VAN ONS EN ONZE
BEDRIJVEN, EN HUN RESPECTIEVE WEDERVERKOPERS, DISTRIBUTEURS, DIENSTVERLENERS
OF LEVERANCIERS GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GELEDEN VERLIES OF OPGELOPEN
SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN SOFTWARE OF EEN
APPLICATIE, APPARAAT OF ANDER MATERIAAL DAT AAN U IS VERSTREKT IN VERBAND MET
UW GEBRUIK VAN DE SITE, OF VOOR ENIG VERLIES DAT GEEN DIRECT EN REDELIJK
VOORZIENBAAR GEVOLG IS VAN (A) HET GEBRUIK, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK,
VAN DE SITE OF CONTENT, OF (B) HET GEDRAG OF DE ACTIES, ONLINE OF OFFLINE, VAN EEN
GEBRUIKER VAN DE SITE OF EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT, ZELFS ALS WE OP DE
HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
INDIEN U DE SITE GEBRUIKT VOOR DE MOBIELE DIENSTEN, ZIJN WIJ OP GENERLEI WIJZE
AANSPRAKELIJK VOOR EEN STORING VAN DE SITE OF MOBIELE DIENSTEN, OOK NIET INDIEN

UW MOBIELE APPARAAT NIET COMPATIBEL IS MET DE CONTENT DIE U HEBT BESTELD, VOOR
EEN CONNECTIVITEITSPROBLEEM VAN UW MOBIELE APPARAAT OF INDIEN U EEN VERKEERD
APPARAATNUMMER HEBT OPGEGEVEN.
WIJ KUNNEN OP EENDER WELKE WIJZE, OP ELK GEWENST MOMENT EN OM WELKE REDEN
DAN OOK OF ZONDER REDEN DE SITE WIJZIGEN OF CONTENT OF FUNCTIES OF DIENSTEN DIE
VIA DE SITE WORDEN GELEVERD VERWIJDEREN.
DE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN AFWIJZINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID IN DIT DEEL
EN ELDERS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER
MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT.
9. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE
Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor een vertraging in de nakoming van, of voor de nietnakoming van, onze verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden indien die vertraging of nietnakoming het gevolg is van een oorzaak waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, handelingen van derden, zoals netwerkproviders.
10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van
Engeland en Wales, en de rechtbanken van Londen (Engeland) zullen bij uitsluiting bevoegd zijn voor acties of
vorderingen onder deze gebruiksvoorwaarden, en hiermee stemt u in met en onderwerpt u zich aan de
persoonlijke jurisdictie van die rechtbanken; met dien verstande dat niets in dit document de toepassing en
handhaving van dwingend en toepasselijk recht belet. Wij doen geen uitspraken over de vraag of de informatie,
content en materialen op de Site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. Als u ervoor
kiest om de Site te openen, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle
toepasselijke wetten, inclusief toepasselijke lokale wetten.
11. WIJZIGINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om delen van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en naar eigen
goeddunken tijdelijk of permanent te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. In dat geval zullen
we u van die wijziging, aanpassing, toevoeging of verwijdering op de hoogte brengen door u een e-mail te sturen
naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, en/of door die wijziging, aanpassing, toevoeging of
verwijdering duidelijk op de Site aan te kondigen. Een dergelijke wijziging, aanpassing, toevoeging of
verwijdering zal van kracht worden op de vroegste van de volgende data: zeven (7) kalenderdagen nadat we u
een elektronisch bericht hebben gestuurd, of zeven (7) kalenderdagen na aankondiging van de wijziging,
aanpassing, toevoeging of verwijdering op de Site waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. Indien
u niet akkoord gaat met een permanente wijziging, kunt u uw account annuleren.
U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van uw persoonlijke gegevens, zodat wij over uw
actuele e-mailadres beschikken. Indien het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is of om een of
andere reden de hierboven beschreven kennisgeving niet kan ontvangen, vormt onze verzending van de e-mail
met die kennisgeving toch een effectieve kennisgeving van de wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of
verwijderingen die in de kennisgeving worden beschreven.
12. BEËINDIGING
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze
gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door de Site niet langer te gebruiken, ons op Uitschrijven te
vragen om het geregistreerde account te beëindigen en alle van de Site verkregen materialen alsmede alle
bijbehorende documentatie en alle kopieën en installaties daarvan te vernietigen, ongeacht of ze onder deze
voorwaarden dan wel anderszins zijn gemaakt.
Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken onmiddellijk ten opzichte van u beëindigen
(inclusief uw toegang tot de Site); we kunnen dit onder meer als u een wezenlijke voorwaarde of bepaling van
deze gebruiksvoorwaarden schendt of niet naleeft. Bij beëindiging mag u de Site niet meer gebruiken en moet u
alle van de Site verkregen materialen alsmede alle kopieën daarvan vernietigen, ongeacht of ze onder deze
gebruiksvoorwaarden dan wel anderszins zijn gemaakt.
We hebben een beleid opgesteld en geïmplementeerd dat voorziet in de mogelijkheid om de accounts van
gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op het auteursrecht onder passende omstandigheden te beëindigen.
Frauduleuze, beledigende of anderszins illegale activiteiten kunnen eveneens een reden zijn voor beëindiging
van uw account, naar ons eigen goeddunken, en u kunt worden aangegeven bij de bevoegde
wetshandhavingsinstanties.
De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, die gezien hun aard van kracht blijven na de beëindiging van
deze gebruiksvoorwaarden, blijven ook na een dergelijke beëindiging van kracht.

13. PRIVACYBELEID
Zie ons privacybeleid voor andere informatie over de manier waarop wij persoonlijke informatie die u ons
tijdens uw gebruik van de Site verstrekt verzamelen en opslaan.
14. ALGEMENE BEPALINGEN
Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om enige reden onafdwingbaar is, dan
wordt die bepaling beschouwd als zijnde scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden en doet die geen afbreuk aan
de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Als u deze gebruiksvoorwaarden schendt en wij
geen actie tegen u ondernemen, betekent dat niet dat wij onze rechten met betrekking tot uw schending hebben
opgegeven en hebben wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in een andere
situatie waarin u deze gebruiksvoorwaarden schendt.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn deze gebruiksvoorwaarden niet bedoeld ten behoeve van, en zijn ze niet
afdwingbaar door, een persoon die er geen partij bij is, krachtens toepasselijk recht of anderszins, behalve dat elk
van onze groepsondernemingen elke bepaling van deze gebruiksvoorwaarden kan afdwingen alsof ze er een
partij bij was.
U kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment hier raadplegen.
Als u vragen hebt, kunt u schrijven naar:
Webmaster
Disneymedia+
3 Queen Caroline Street
London W6 9PE
Verenigd Koninkrijk

