Gebruiksvoorwaarden
1. Dank voor uw bezoek aan TomTom http://www.tomtom.com. Deze website wordt
door A) TomTom N.V. B) TomTom International B.V. C) TomTom Sales B.V.
(hierna ‘TomTom’) beschikbaar gemaakt. Door de website te bezoeken en te
gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden (hierna ‘Gebruiksvoorwaarden’)
en alle voorwaarden waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website
vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn
aanvaard.
2. Indien u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dient u deze website
niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele voorwaarden die
van toepassing zijn op specifieke materialen, inhoud, producten, diensten of
informatie opgenomen of beschikbaar via deze website (daaronder mede begrepen
software, audio, video, tekst en foto’s, domeinnamen, slogans, de opmaak en de lookand-feel van de website) (‘Materialen’) of op transacties te verrichten via deze
website (zoals de aankoop van TomTom producten en diensten), dient u het deel van
de website dat daarop betrekking heeft niet te gebruiken en/of de transactie niet te
verrichten.
3. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door TomTom te allen tijden worden
gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat
deze op de website staan. Wij verzoeken u deze webpagina regelmatig te bezoeken.
Op andere websites van TomTom kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing
zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden (bijvoorbeeld de toepasselijke
eindgebruiker licentieovereenkomst) van toepassing zijn op specifieke Materialen of
transacties verricht via deze website en kan u worden gevraagd deze voorwaarden
expliciet te aanvaarden. Dergelijke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of,
indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze
Gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van deze Gebruiksvoorwaarden.
4. Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals
vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt TomTom geen verantwoordelijkheid
daarvoor. De Materialen worden verstrekt ‘in de staat waarin deze zich bevinden’ en
‘zoals beschikbaar’.
5. Deze website kan verwijzingen bevatten naar specifieke TomTom producten en
diensten die niet beschikbaar zijn of op enig moment beschikbaar zullen worden in
een bepaald land. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze lokale
vertegenwoordiger.
6. TomTom wijst nadrukkelijk elke garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, daaronder
mede begrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een
bepaald doel of de garantie dat de Materialen niet inbreukmakend is en/of een
garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de Materialen, van de
hand. TomTom geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze
website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens de verzending.
TomTom garandeert niet dat de website toegankelijk is of dat de servers die de
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website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door
TomTom vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
7. In de ruimste mate waarin dit door het toepasselijke recht is toegestaan, is noch
TomTom, noch enige aan TomTom verbonden groepsonderneming, leverancier of
onderaannemer aansprakelijk jegens u of enige derde voor enige directe, indirecte,
incidentele of gevolgschade (daaronder in elk geval mede begrepen schade door de
onmogelijkheid de website te gebruiken, verlies van data of informatie, gederfde
winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, schade als gevolg van
bedrijfsstagnatie of andere schade) voortvloeiende uit of verband houdende met het
gebruik van deze website of de Materialen of de onmogelijkheid om deze website of
de Materialen te gebruiken, zelfs indien TomTom in kennis is gesteld van de
mogelijkheid van optreden van dergelijke schade.
8. Verwijzingen naar websites of locaties van derden (‘links’) zijn door ons enkel en
alleen voor uw gemak opgenomen en het opnemen van links mag niet zodanig
worden uitgelegd dat wij de inhoud van die website onderschrijven. Indien u van deze
links gebruik maakt, verlaat u onze website. Wij hebben geen controle over die
websites en wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die
websites. Wij wijzen u erop dat de privacy policy van TomTom niet van toepassing is
op websites van derden.
9. U stemt ermee in de website uitsluitend voor rechtmatige doeleinden te gebruiken.
Het is niet toegestaan enige actie te ondernemen die de beveiliging van de website
ondermijnt, de toegang tot de website verhindert of anderszins schade aan de website
of de Materialen toebrengt. U mag niets aan de website toevoegen, Materialen van de
website verwijderen of anderszins de Materialen aanpassen of toegang proberen te
verkrijgen tot Materialen die niet voor u zijn bestemd. U stemt ermee in de website
niet te gebruiken op een wijze die in strijd is met de rechten van anderen.
10. Alle Materialen worden beschermd door auteursrechten en andere intellectuele
eigendomsrechten en behoren toe aan TomTom of haar licentiegevers. Alle rechten
met betrekking tot de Materialen zijn voorbehouden, behoudens voor zover enig
gebruiksrecht met betrekking tot (een deel van) de Materialen uitdrukkelijk is
verleend. Tenzij anders bepaald mogen de Materialen alleen in ongewijzigde vorm en
alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of
gedistribueerd. Enig ander gebruik van de Materialen, daaronder mede begrepen
distributie, wijziging, openbaarmaking, verveelvoudiging of verzending zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van TomTom is strikt verboden.
Aanduidingen met betrekking tot de (intellectuele) eigendomsrechten van TomTom of
diens licentiegevers op de Materialen mogen niet worden verwijderd.
11. Op software die kan worden gedownload via deze website is de toepasselijke
licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de
toepasselijke licentieovereenkomst wordt de software verstrekt enkel voor gebruik
door eindgebruikers en is het maken van enige verdere kopieën, verveelvoudigingen
of het verder distribueren van de software uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot
de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de
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toepasselijke licentieovereenkomst. TomTom wijst nadrukkelijk enige andere
garanties, van welke aard ook, van de hand.
12. Enige informatie of materialen verzonden door u via of in verband met de website
(‘Informatie’) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk
eigendom van TomTom worden. De TomTom privacy policy is hierop van
toepassing. TomTom mag de Informatie, indien door haar gewenst, waar dan ook ter
wereld gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van
persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.
13. De informatie op de website is niet bedoeld om als basis te dienen voor enige
evaluatie of beslissingen en kan niet worden beschouwd als een uitnodiging tot het
kopen van aandelen of anderszins te handelen in aandelen van TomTom N.V.. Enige
beslissing over te gaan tot investering of desinvestering is de eigen
verantwoordelijkheid van de investeerder.
14. Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ om gegevens over de bezoekers van de
website en de gebruikers van onze diensten te verzamelen. Meer informatie over
cookies vindt u <http://www.tomtom.com/legal/privacy > . TomTom verzamelt via
deze website (persoonlijke) informatie over u en zal zich bij het gebruiken van deze
informatie houden aan de TomTom privacy policy.
15. Op deze Gebruiksvoorwaarden en elk geschil verband houdende met of
voortvloeiende uit deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Gebruiksvoorwaarden
zullen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam, die exclusief bevoegd is
hiervan kennis te nemen.
16. Indien u een vraag, verzoek of suggestie heeft kunt u contact met ons opnemen via
onze website http://www.tomtom.com/support. Wij zullen vragen, verzoeken en
suggesties zorgvuldig behandelen.
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