
Algemene voorwaarden Studentenbox 2017 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Box Concepts B.V. geleverde 
dienst waarbij personen die zich daarvoor opgeven door middel van registratie een 
Studentenbox ontvangen. De inhoud van de Studentenbox is speciaal geselecteerd voor 
studenten die op kamers wonen. Studentenbox is onderdeel van Box Concepts B.V., Ringbaan 
Oost 102, 5013 CD te Tilburg. 
 
Door aanvraag van de Studentenbox accepteer je de algemene voorwaarden. Op alle acties 
van de Studentenbox zijn deze Algemene gebruiksvoorwaarden (hierna:voorwaarden) van 
toepassing. Deze voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. Box Concepts B.V. 
heeft het recht deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen en raadt je aan deze voorwaarden 
regelmatig te controleren. 
 
Algemeen 
Op de website www.studentenbox.nl kun je als bezoeker de Studentenbox aanvragen. Je staat 
ervoor in dat de door jou ingevulde gegevens juist zijn. Mocht blijken dat de gegevens niet 
kloppen dan heeft Box Concepts B.V. het recht jouw aanvraag uit te sluiten van deelname. Na 
aanvraag van de Studentenbox op de website www.studentenbox.nl ontvang je de 
Studentenbox op het door jou opgegeven adres. Daarnaast kun je ook kiezen om de box op te 
halen bij één van onze partners in de diverse steden. Helaas is het niet mogelijk de 
Studentenbox aan te vragen als je niet in Nederland woont. Box Concepts B.V. stelt de inhoud 
van de box samen uit producten en diensten van door haar benaderde bedrijven. Over de 
inhoud kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens 
Studentenbox is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden 
verzameld bij de aanvraag van de Studentenbox met als doel om: 
 
- voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst de 
overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te 
passen aan je behoefte en wensen; 
- gericht aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een 
product waarvan Studentenbox op basis van haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je 
interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan 
Studentenbox een profiel van je opstellen; 
- je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische 
boodschap toe te sturen; 
- haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en 
te optimaliseren; 
- Je gegevens te verstrekken aan derden zodat zij je kunnen informeren over aanbiedingen, 
bijbanen en allerlei andere informatie; 
- te voldoen aan de op Studentenbox rustende wet- en regelgeving 

http://www.studentenbox.nl/
http://www.studentenbox.nl/


 
Studentenbox respecteert jouw privacy. Studentenbox heeft daartoe de verwerkingen van 
persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. 
 
Aansprakelijkheden 
Box Concepts B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade verband houdend 
met of voortvloeiend uit de ontvangst dan wel gebruik van de producten, informatie, acties en 
kortingen. 
 
Diversen 
Wanneer door Box Concepts B.V. gedurende korte of lange tijd al dan niet stilzwijgend deze 
voorwaarden worden gewijzigd, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving 
van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het 
feit dat Box Concepts B.V. deze voorwaarden soepel toepast. 
 
Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst 
met Box Concepts B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de 
betreffende bepaling komen te vervallen en deze worden vervangen door een door Box 
Concepts B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
 
Eventuele klachten dien je na het ontstaan zo spoedig mogelijk te melden aan Box Concepts 
B.V. via info@studentenbox.nl. 
 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze voorwaarden 
van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. 
 
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde 
rechter in Rotterdam. 
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