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1. Algemene Bepalingen 

Go Short gebruikt een streamingplatform dat zowel live streaming als on-demand 
levering van korte films mogelijk maakt en dat zal worden aangeboden van 8 april tot 
25 april 2021. Go Short (hierna ook de SERVICE) wordt geopereerd door Go Short 
International Short Filmfestival Nijmegen. 

Deze algemene voorwaarden (hierna "voorwaarden") zijn van toepassing op het 
gebruik van de SERVICE, op het zenden, de opslag en de verwerking van informatie, 
teksten, grafieken of andere materialen door de gebruiker van de SERVICE of door 
een persoon die door hem of haar werd aangesteld (gezamenlijk ook "inhoud" 
genoemd) en op alle contracten gesloten tussen de gebruiker van de SERVICE en 
Go Short die betrekking hebben op het gebruik van de SERVICE. 

Deze voorwaarden, in de versie geldig op het ogenblik van het afsluiten van de 
respectieve overeenkomst, zijn exclusief van toepassing. Voorwaarden van de 
andere contracterende partij zijn niet van toepassing op deze contractuele relatie. 
Door zich in te schrijven bij Go Short, aanvaardt de gebruiker deze voorwaarden. 

2. Registratie 

Om gebruik te kunnen maken van de SERVICE, dient de gebruiker zich te 
registreren bij Go Short. Het gebruik en de administratie van de op het platform 
aangeboden diensten zijn alleen mogelijk na registratie van een account. Iedere 
gebruiker krijgt zijn of haar eigen account, onbeperkt in tijd. 

Registratie vereist onder andere het verstrekken van de naam en het emailadres van 
de gebruiker, het land, de stad inclusief postcode, en een wachtwoord. De bij de 
registratie verstrekte informatie moet juist en volledig zijn. Indien de 



persoonsgegevens van de gebruiker wijzigen, dient hij of zij Go Short International 
Film Festival Nijmegen van deze wijziging in kennis te stellen. 

Go Short heeft te allen tijde het recht de juistheid van de verstrekte gegevens te 
verifiëren. Naast andere redenen voor het opschorten of beëindigen van het recht om 
de SERVICE te gebruiken, heeft Go Short het recht om de toegang tijdelijk of 
permanent te blokkeren en de gebruiker uit te sluiten van elk gebruik indien de door 
hem verstrekte informatie onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, of indien 
Go Short reden heeft om aan te nemen dat de door hem verstrekte informatie onjuist, 
onnauwkeurig, verouderd of onvolledig was. 

Door zich te registreren, sluit de gebruiker een contract met Go Short over het 
gebruik van de SERVICE. 

De registratie staat alleen open voor natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, en 
alleen voor privédoeleinden. 

Een gebruiker kan slechts één account openen. De gebruiker mag zijn of haar 
account en alle inhoud en gebruiksrechten die daarmee verband houden, niet aan 
een andere persoon overdragen. 

De gebruiker is verplicht de toegangsgegevens tot zijn of haar account vertrouwelijk 
te behandelen en niet aan derden door te geven. De gebruiker is jegens Independent 
Cinema aansprakelijk voor misbruik van zijn of haar account door derden indien hem 
of haar een fout kan worden toegerekend. 

Gebruikers mogen inhoud alleen digitaal streamen. Het streamen van films door de 
gebruiker mag alleen gedaan worden vanaf een apparaat dat zich bevindt in het 
geografische gebied waarvoor de film beschikbaar is. Go Short heeft het recht dit te 
verifiëren door het plaatsen van cookies op het apparaat van de gebruikers en/of 
door het verifiëren van de inloggegevens, IP-adres, toegangs- en/of 
betalingsgegevens. 

3. Diensten tegen vergoeding - video-on-demand 

3.1. Sluiting van het contract 

Om gebruik te maken van de diensten van Go Short moet een eenmalige vergoeding 
betaald worden. De gebruiker zal tijdig op de hoogte worden gebracht van het 
bedrag van de vergoeding voordat hij/zij de desbetreffende dienst bestelt. Door te 
klikken op de knop "Koop nu" voor de desbetreffende dienst, doet de gebruiker een 
bindend aanbod aan Go Short om de dienst af te nemen. De overeenkomst komt tot 
stand wanneer Go Short de gebruiker meedeelt dat het aanbod is aanvaard of begint 



met de uitvoering van de overeenkomst. Zie paragraaf 6 voor het herroepingsrecht 
van consumenten. De garantie is gebaseerd op de wettelijke bepalingen. 

De SERVICE omvat momenteel de volgende diensten: 

Korte films en gecureerde korte filmprogramma's kunnen van 8 april tot 25 april 2021 
worden bekeken als streams op Go Short. Go Short biedt verder toegang tot inhoud 
die niet onder de verantwoordelijkheid van Go Short valt en waarvoor andere 
gebruiksvoorwaarden van toepassing kunnen zijn. Go Short is alleen 
verantwoordelijk voor de inhoud van Go Short. De inhoud van het video-on-demand 
aanbod van de festivalpartners kan worden gebruikt met de aangeschafte 
festivalpas; de rechten hierop berusten echter bij de festivalpartners. De 
gebruiksvoorwaarden van de festivalpartners kunnen van toepassing zijn. 

Go Short kan om licentieredenen de toegang tot inhoud beperken op basis van land 
of gebied. Bepaalde inhoud mag alleen binnen bepaalde territoriale grenzen worden 
gebruikt en wordt alleen daarvoor vrijgegeven door Go Short. 

3.2. Gebruiksrechten 

Alle inhoud van Go Short is beschermd door het Nederlandse en internationale recht. 
Alle rechten op de gehele inhoud die door het auteursrecht en andere wetten worden 
gewaarborgd, in het bijzonder gebruiksrechten en nevenrechten, eigendomsrechten 
en andere rechten, zijn uitdrukkelijk voorbehouden. De inhoud mag door de 
gebruiker uitsluitend in het kader van deze licentieovereenkomst worden gebruikt; 
voor elk gebruik buiten dit kader is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
rechthebbenden vereist. 

De gebruiker heeft het recht om de inhoud te gebruiken voor het beoogde 
privégebruik. De gebruiker krijgt dus het recht om de inhoud binnen de contractueel 
overeengekomen periode te gebruiken voor privévertoningen voor niet-professionele 
en niet-commerciële doeleinden en met inachtneming van de overige bepalingen van 
de licentieovereenkomst. Verdere gebruiksrechten worden de gebruiker niet 
verleend. De gebruikslicentie is niet overdraagbaar aan derden. 

De gebruiker is in het bijzonder niet gerechtigd de inhoud op enigerlei wijze te 
verwerken, te verspreiden of openbaar toegankelijk te maken, aan het publiek ter 
beschikking te stellen, openbaar te verveelvoudigen, openbaar te presenteren, 
publiekelijk waarneembaar te maken, of in een andere vorm - al dan niet 
commercieel - te exploiteren. 

Een gebruik van de inhoud buiten de toegestane omvang van het gebruik kan leiden 
tot een rechterlijk bevel, informatie en schadevergoeding volgens het burgerlijk recht 



voor Go Short en voor andere respectieve rechthebbenden, evenals tot 
strafrechtelijke vervolging. 

3.3 Vergoeding/betalingsmodaliteiten/factuur 

De op Go Short vermelde prijzen (hierna "gebruikskosten") worden als 
overeengekomen beschouwd. 

De gebruiker verbindt zich ertoe een eenmalige vergoeding te betalen voor de 
SERVICE. De gebruiksvergoeding wordt gefactureerd via een betalingssysteem dat 
op de SERVICE wordt aangeboden en wordt vergoed door betaling aan Independent 
Cinema. De gebruiksvergoeding is onmiddellijk verschuldigd, voorafgaand aan de 
levering van de dienst. 

De vergoedingen kunnen enkel worden betaald via de betaalmethoden die in de 
SERVICE worden aangeboden. De betalingsprocedure is gebaseerd op de gekozen 
betalingsmethode. Bij betaling met creditcard of een andere betaaldienst (bijv. 
PayPal, EPS etc.) kunnen transactiekosten ontstaan; deze zijn voor rekening van de 
gebruiker. De gebruiker ontvangt na het betalingsproces per e-mail een 
betalingsbevestigingen. 

4. Technische vereisten voor het streamen van de films 

Voor het gebruik van Go Short is een internettoegang nodig die over de technische 
mogelijkheden beschikt om elektronische diensten en media op te roepen/te 
streamen en een overeenkomstig, hedendaags apparaat inclusief software 
(webbrowser). Go Short beveelt een breedband internetverbinding aan (3 MB/s voor 
de standaardresolutie of hoger). 

Afhankelijk van het telefoon- of data-abonnement van de gebruiker kunnen hoge 
kosten in rekening worden gebracht - hierop heeft Go Short geen invloed. 

5. Onderbreking van de SERVICE / beëindiging van de toegang tot de SERVICE 

De gebruiker is er zich van bewust dat het niet mogelijk is om de beschikbaarheid 
van de SERVICE te allen tijde te verzekeren en dat onderbrekingen van de 
SERVICE om technische redenen ( bv. updates, onderhoud, etc.) kunnen 
voorkomen. De gebruiker heeft geen enkele juridische aanspraak ten gevolge van de 
tijdelijke onderbreking of beëindiging van de toegang tot de SERVICE. 

De gebruiker heeft het recht om op elk moment zijn of haar account te verwijderen. 



Indien de gebruiker in strijd handelt met dit contract of de toepasselijke wetgeving, en 
indien de gebruiker niet binnen zeven werkdagen na ontvangst van een schriftelijke 
waarschuwing een einde maakt aan het gedrag dat de inbreuk heeft veroorzaakt, 
heeft Go Short het recht om de toegang tot de SERVICE met onmiddellijke ingang te 
beëindigen, zonder verdere kennisgeving en zonder inachtneming van een 
opzegtermijn, en om het account en alle informatie en bestanden daarop onmiddellijk 
te deactiveren of te verwijderen, en/of om elke verdere toegang tot deze bestanden 
of de SERVICE te blokkeren. 

Openstaande claims van Go Short blijven onaangetast door een verwijdering van het 
account. 

De gebruiker erkent dat Go Short niet aansprakelijk is ten opzichte van de gebruiker 
of derden voor de onderbreking of opschorting van de SERVICE of voor de 
beëindiging van de toegang van een gebruiker tot de SERVICE. 

De gebruiker erkent eveneens uitdrukkelijk dat Go Short het recht heeft om de 
SERVICE, met inbegrip van individuele films, met onmiddellijke ingang te beëindigen 
indien de toekenning van rechten door de respectievelijke producent of 
rechthebbende om deze SERVICE uit te voeren eindigt of effectief wordt herroepen. 

6. Informatie voor consumenten/recht op herroeping 

6.1. De consument heeft doorgaans het recht om overeenkomsten die via verkoop 
op afstand of buiten verkoopruimten zijn gesloten, binnen 14 dagen na het sluiten 
van de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen (koop op afstand 
geregeld in de artikelen 6:230m tot en met 6:230s van het Burgerlijk Wetboek.)Dit 
zou tot gevolg kunnen hebben dat de inhoud van Go Short pas na afloop van de 14 
dagen vanaf de aanschaf van een online festivalpas beschikbaar wordt gesteld. Om 
onmiddellijke streaming van digitale inhoud mogelijk te maken, is in de wet een 
uitzondering op het herroepingsrecht voor digitale inhoud opgenomen. Dit vereist de 
uitdrukkelijke instemming van de gebruiker om af te zien van het recht op herroeping. 
Met akkoord op de algemene voorwaarden wordt deze instemming gegeven. 

6.2. De gebruiker kan aanvullende informatie over het herroepingsrecht verkrijgen 
op  https://www.goshort.nl/user-files/uploads/2021/04/26032021-HERROEPING.pdf 

7. Aansprakelijkheid van Go Short International Short Film Festival Nijmegen 

Go Short is alleen aansprakelijk voor zichzelf of haar vertegenwoordigers in gevallen 
van opzet of grove nalatigheid, met uitzondering van persoonlijk letsel. Deze 
beperking van aansprakelijkheid geldt voor contractuele en niet-contractuele claims. 
Aansprakelijkheid op grond van dwingend recht blijft onaangetast. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgerlijk_Wetboek_(Nederland)
https://www.goshort.nl/user-files/uploads/2021/04/26032021-HERROEPING.pdf


Go Short kan niet garanderen dat de toegang tot het platform te allen tijde zonder 
onderbreking of fouten mogelijk is. Go Short zal zich inspannen om een constante 
beschikbaarheid van de SERVICE te garanderen. Downtime als gevolg van 
onderhoud of updates, of als gevolg van omstandigheden (zoals technische 
problemen van derden, overmacht) die niet onder de controle van Go Short vallen en 
waarvoor Go Short dus ook niet verantwoordelijk is, en die ervoor zorgen dat de 
SERVICE niet beschikbaar is via internet, kan niet worden uitgesloten. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor het regelmatig updaten van de software die hij 
gebruikt en voor het opslaan van zijn of haar gegevens, evenals voor de 
hedendaagse antivirusbescherming en firewall-systemen. 

Go Short garandeert geen universele weergave van de aangeboden inhoud op elke 
afspeelsoftware of met elke technologie die door de gebruiker wordt gebruikt. Indien 
opgevraagde bestanden niet of onvolledig worden afgespeeld, zelfs bij gebruik van 
standaardsoftware, verzoekt Go Short om hiervan op de hoogte te worden gebracht. 

 

8. Bescherming van minderjarigen 

De gebruiker is verplicht om personen jonger dan 18 jaar geen toegang te verlenen 
tot inhoud die voor volwassenen is bestemd. De gebruiker verbindt zich ertoe om 
alleen die inhoud te screenen of toegankelijk te maken voor kinderen of jongeren, die 
goedgekeurd is voor de desbetreffende leeftijdsgroep. 

9. Bescherming van gegevens 

De verwerking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met de voorwaarden 
zoals vermeld in het privacybeleid van Go Short. Deze kunnen via deze link worden 
ingezien.  

10. Wijzigingen van de voorwaarden 

Go Short behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden ten alle tijde te wijzigen. 
Go Short zal de gebruikers vooraf op de hoogte brengen van wijzigingen in de 
voorwaarden. Indien een gebruiker niet instemt met de nieuwe voorwaarden, zal zijn 
of haar account worden verwijderd met een opzegtermijn van drie maanden tot het 
einde van de maand. Paragraaf 5 van deze voorwaarden is van overeenkomstige 
toepassing. 

De nieuwe voorwaarden vervangen de oude versie en vormen de basis van nieuw 
gesloten contracten vanaf de dag van hun publicatie. 

https://goshort.filmchief.com/privacy-policy#key-changes


11. Diversen 

Deze voorwaarden en alle overeenkomsten die op basis daarvan worden gesloten, 
zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. Onverminderd het bovenstaande zijn 
de bepalingen van uw woonstaat van toepassing die niet bij overeenkomst kunnen 
worden opgeheven volgens de wetten van uw woonstaat. De toepassing van 
internationale collisieregels en het VN-Verdrag inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is hiervan uitgesloten. De 
exclusieve bevoegde jurisdictie is Den Haag, Nederland, voor zover de toepasselijke 
bepalingen inzake consumentenbescherming voor consumententransacties niet 
anders bepalen. Deze voorwaarden en alle overeenkomsten die op basis daarvan 
zijn gesloten, kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld. Indien 
afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden niet verenigbaar zijn met wettelijke 
voorschriften, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd 
van kracht. 

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf: 8 April 2021 

 


