Algemene voorwaarden Fixor App gebruikers V.02 01-01-2017
Voorwaarden en Condities voor de Fixor Applicatie, onze App voor het Windows, Android en iOS
platform. Fixor Systems h.o. Com Today KvK nummer; 37103941 te Amsterdam.
1. ALGEMEEN
1.1. Door het installeren van de Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd), gaat u akkoord met de
gebruiksvoorwaarden (“app-voorwaarden”). Gelieve de voorwaarden aandachtig door te lezen
alvorens over te gaan tot installatie en/of acceptatie.
2. DEFINITIES
2.1. Onder "Applicatie" wordt verstaan de software beschikbaar gesteld door Fixor Systems om
diensten aan te bieden met betrekking tot de Fixor Applicatie en Fixor Systems diensten en diensten
van haar partners, voor gebruik op het Microsoft Windows 8 (platform) en hoger, Apple iOS en
Android OS-apparaten en eventuele upgrades die van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere
software of documentatie die het gebruik van de Applicatie mogelijk maak.
3. EIGENDOMSRECHTEN EN LICENTIE
3.1. Alle handelsmerken, auteursrechten, database-rechten en andere intellectuele
eigendomsrechten in de Fixor Applicatie, van welke aard dan ook, samen met de onderliggende
softwarecode, zijn eigendom van Fixor Systems of van Fixor Systems -licentiegevers.
4. GEBRUIKSVOORWAARDEN
4.1. U zult niet, noch derden namens u toestaan kopieën van de Fixor Applicatie te maken en te
verspreiden of proberen de Fixor Applicatie te kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, reverse
engineeren, de compileren, overdragen, uitwisselen of vertalen; of afgeleide producten van welke
aard dan ook van de Fixor Applicatie maken.
4.2. De Fixor Applicatie is op dit moment gratis aan u ter beschikking gesteld voor persoonlijk, nietcommercieel gebruik. Fixor Systems behoudt zich het recht voor de Fixor Applicatie te wijzigen of in
te trekken, of om op elk moment de Fixor Applicatie van nieuwe updates te voorzien.
4.3. U erkent dat de voorwaarden met uw eigen mobiele netwerk provider (Mobiele provider) van
toepassing blijven bij het gebruik van de Fixor Applicatie. De Mobiele provider kan u hierdoor kosten
in rekening brengen voor toegang tot de netwerkverbindingen voor de duur van de verbinding
tijdens gebruik van de Fixor Applicatie, of kosten van derde aanbieders die in voorkomend geval van
toepassing kunnen zijn. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor dergelijke kosten die zich
voordoen.
4.4. Als u niet verantwoordelijk bent voor het betalen van de rekening voor de mobiele telefoon
waarmee de Fixor Applicatie wordt gebruikt, wordt u geacht toestemming te hebben van degene die
verantwoordelijk is voor het betalen voor gebruik van de Applicatie.
5. BESCHIKBAARHEID
5.1. Onze Fixor Applicatie is beschikbaar voor handheld mobiele apparaten, laptops en pc’s die
gebruik maken van Microsoft Windows 8 of hoger, Apple iOS en Android OS-besturingssystemen.
Fixor Systems zal redelijke inspanningen leveren om de toepassing te allen tijde
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beschikbaar te stellen. Maar u erkent dat de Fixor Applicatie via het internet en mobiele netwerken
wordt geleverd en dat de kwaliteit en de beschikbaarheid van de Fixor Applicatie kan worden
beïnvloed door factoren die buiten de redelijke controle zijn van Fixor Systems.
5.2. Fixor Systems en eventuele onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
niet-beschikbaarheid van de Fixor Applicatie, of voor eventuele problemen of onmogelijkheid om
inhoud te downloaden of te benaderen of enige andere storing in communicatiesystemen die kan
leiden tot het niet beschikbaar zijn van de Fixor Applicatie.
6. PRICACY
6.1. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals
vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Fixor Systems nageleefd. Er
zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt waarbij de privacy van onze Fixor Applicatie
gebruikers in het geding komt. U kunt binnen de Fixor Applicatie advertenties (berichten) te zien
krijgen van bedrijven waar u klant bent of (al dan niet) betalende bedrijven die graag willen
adverteren in uw woongebied, u bent hiervan op de hoogte en akkoord.
7. COOKIES
7.1. Fixor Systems maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online Applicatie
gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u de Fixor Applicatie gebruikt, zodat wij op
basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.
7.2. Fixor Systems behoudt zich altijd het recht voor om u ten alle tijden op de hoogte stellen van
eventuele wijzigingen en/of aanbiedingen welke de Fixor Applicatie bevorderen. Fixor Systems houdt
u via de Fixor Applicatie of per e-mail op de hoogte van wijzigingen en of andere informatie, u bent
hiervan op de hoogte en akkoord.
8. BEVEILIGING
8.1. Fixor Systems spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of
tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Fixor Systems legt hiervoor passende technische en
organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de
stand van de techniek.
9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1. Fixor Systems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van bedrijven,
domeinnamen, NAW gegevens of andere informatie in onze Fixor Applicatie. Door de gebruikers van
de Fixor Applicatie, noch door derden, kan nooit enig recht of enige aanspraak aan dit gebruik en/of
de op in onze Fixor Applicatie gepresenteerde informatie ontleend worden. Het gebruik van de Fixor
Applicatie, het downloaden en/of opslaan van informatie, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe
dan ook genaamd, ontstaan.
9.2. Fixor Systems aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct en/of
indirect, op enige wijze ontstaan uit het gebruik van de Fixor Applicatie of voor enige schade
ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
9.3. In geen geval zal Fixor Systems aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale,
punitieve, morele of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door uw gebruik of
toegang tot de Fixor Applicatie, met inbegrip van gederfde winst of dergelijke, al dan niet vanuit het
oogpunt van de partijen, hetzij op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad
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(inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins.
9.4. Fixor Systems is niet aansprakelijk voor enige schade of wijziging van uw apparatuur, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, computer apparatuur, handheld-apparaat of mobiele telefoons,
als gevolg van de installatie of het gebruik van de Applicatie.
10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
10.1. Op alle met Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten en rechtsbetrekkingen is het
Nederlands recht van toepassing.
10.2. Eventuele geschillen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, behoudens de
wettelijke bepalingen ter zake van de bevoegdheid van de Sector Kanton.
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