
Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor 

gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de 

Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp is gerechtigd deze 

eindgebruikers overeenkomst gedurende de looptijd van de overeenkomst zonder 

overleg met de vereniging te wijzigen. 

 
Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp 
Applicatie 
LEES ALSTUBLIEFT DE VOORWAARDEN VAN DEZE EINDGEBRUIKER 

LICENTIE OVEREENKOMST (DE “EULA” OF “OVEREENKOMST”) VOOR HET 

DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN VAN ENIGE SOFTWARE VAN 

ALMANAPP B.V. (“ALMANAPP”). DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN 

ALMANAPP EN JOU ALS EINDGEBRUIKER VAN DE ALMANAPP APPLICATIE. 

DEZE OVEREENKOMST EN ONS PRIVACY STATEMENT ZIJN TEVENS ONLINE 

OPVRAAGBAAR (ZIE “WWW.ALMANAPP.NL”). 

 

Hierbij verleent Almanapp je een gebruiksrecht op de mobiele Almanapp software 

onder de hieronder genoemde voorwaarden. De Almanapp software wordt gebruikt 

als communicatietool van de vereniging waar je lid bent, of lid gaat worden en 

waarmee Almanapp B.V. een afzonderlijke overeenkomst heeft. Zie de privacy 

bepalingen hieronder om na te gaan wat dat betekent voor je privacy. 

 

1. Omvang van het gebruiksrecht 
1. Je mag de Almanapp applicatie laden, uitvoeren en in beeld brengen en 

gebruiken op mobiele telefoons die je bezit zijn of onder je houdt. Ook mag je 

een reservekopie maken van de Almanapp applicatie, maar deze mag je niet 

zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie 

met de originele Almanapp applicatie. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om 

de Almanapp applicatie te gebruiken op mobiele telefoons die niet jouw bezit 

of onder jouw controle zijn, de Almanapp applicatie in kopie te geven aan 

derden, of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, lease, 

Software-as-a-Service constructies of anderszins, wijzigingen aan te brengen 

in de Almanapp applicatie, kopieer- of andere beveiligingen te verwijderen of 

te omzeilen, of de broncode van de Almanapp applicatie te reverse 

engineeren of de Almanapp applicatie te decompileren, behoudens voor 

zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan. 

 

2. Alle rechten op de Almanapp applicatie, de bijbehorende documentatie en 



alle wijzigingen en uitbreidingen op beiden liggen en blijven bij Almanapp en 

haar toeleveranciers.  

 

3. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om advertentieblokkeersoftware of 

vergelijkbare middelen in te zetten om de advertenties die de Almanapp 

applicatie toont te blokkeren of minder goed zichtbaar te maken. Ook mag je 

geen middelen inzetten om het bekijken van advertenties te automatiseren. 

Bij een vermoeden van dergelijke fraude kan Almanapp per direct deze 

licentie opzeggen. De voorwaarden in deze overeenkomst vervangen een 

eerder uitgegeven eindgebruiker licentie overeenkomst. 

 

2. Privacybepalingen 
1. Je gaat ermee akkoord dat Almanapp applicatie technische data en 

gerelateerde informatie verzamelen, inclusief, maar niet gelimiteerd tot 

technische informatie over jouw mobiele telefoon, systeem of applicatie 

software. Deze data wordt periodiek verzameld voor het faciliteren van 

software updates, productondersteuning en andere diensten die jij van 

Almanapp kunt afnemen. Almanapp mag deze technische informatie 

gebruiken zo lang als dat het je niet persoonlijk identificeerbaar maakt. 

 

2. Naast het verzamelen van technische data en gerelateerde informatie geef je 

bij het gebruiken van de Almanapp applicatie toestemming voor opslag en 

exploitatie van diverse relevante persoonsgegevens. Deze 

persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het goed laten 

functioneren van de Almanapp applicatie of voor het gebruik van 

advertentiedoeleinden. In de Almanapp applicatie kunnen ook 

persoonsgegevens van jou gebruikt worden die Almanapp via jouw 

vereniging heeft verkregen. We gaan zorgvuldig om met je privacy en 

adverteerders van Almanapp kunnen alleen gegevens omtrent je studie, het 

aantal behaalde studiepunten en je geslacht verkrijgen. 

 

3. Je hebt altijd het recht om inzage te krijgen in alle data die de Almanapp 

applicatie over jou opgeslagen heeft. Ook kun je hier zelf wijzigingen in 

doorvoeren. Verwijderen van persoonsgegevens kan tevens en alleen bij het 

opzeggen van deze eindgebruiker licentie overeenkomst. 

 

 

3. Aansprakelijkheid 



1. Almanapp doet haar best om een goed werkende applicatie te leveren maar 

doet daarover geen garanties. In het bijzonder garandeert Almanapp niet dat 

haar servers en de website op elk moment beschikbaar zijn. Gegevens 

kunnen dus verloren gaan omdat de servers die dit bijhouden, niet 

beschikbaar zijn. Hiervoor wordt geen compensatie verleend. 

 

2. Omdat het gebruik van de Almanapp applicatie je gratis wordt aangeboden, is 

Almanapp niet aansprakelijk jegens jou voor schade op welke grond dan ook, 

behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid aan de kant van 

Almanapp. 

 

3. Iedere aansprakelijkheid van Almanapp voor enige andere vorm van schade 

is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke 

vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade 

wegens gederfde omzet of winst.  

 

4. Almanapp is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade 

wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen 

als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het 

verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door jou 

en schade wegens door Almanapp gegeven inlichtingen of adviezen waarvan 

de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van deze overeenkomst vormt. 

 

5. De aansprakelijkheid van Almanapp wegens toerekenbare tekortkoming in de 

nakoming van deze overeenkomst ontstaat slechts indien je Almanapp 

onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een 

redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Almanapp ook na die 

termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft 

schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke 

omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Almanapp in staat is 

adequaat te reageren. 

 

6. Je vrijwaart Almanapp voor alle aanspraken van derden die betrekking 

hebben op deze overeenkomst of gebaseerd zijn op de stelling dat de 

Almanapp applicatie of het gebruik daarvan op welke wijze dan ook 

onrechtmatig is. Dit geldt in het bijzonder maar niet uitsluitend voor 

aanspraken betreffende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, smaad 

en schending van de persoonlijke levenssfeer. 



 

4. Duur en opzegging 
Deze overeenkomst wordt aangegaan op de dag van installatie van de Almanapp 

applicatie en loopt totdat deze wordt opgezegd. 

1. Je mag op elke moment opzeggen door de Almanapp applicatie de-

installeren en je account opheffen. Almanapp kan deze overeenkomst 

opzeggen bij een vermoeden van misbruik of schending van de bepalingen, 

of wanneer ze de dienst beëindigt. 

 

2. Deze overeenkomst eindigt voorts van rechtswege indien je in staat van 

faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, er algeheel 

beslag op uw vermogensbestanddelen wordt gelegd, je overlijdt, in liquidatie 

treedt of wordt ontbonden. 

 

3. Na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook moet je ieder 

gebruik van de Almanapp applicatie staken en gestaakt houden. Je moet dan 

de Almanapp applicatie alsmede een eventuele reservekopie verwijderen van 

uw systemen. 

 

4. Partijen kunnen deze overeenkomst slechts wijzigen of aanvullen met 

instemming van beide partijen en uitsluitend indien de wijzigingen of 

aanvullingen schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend door beide 

partijen. 

 

5. Slotbepalingen 
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt 

voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding 

van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse 

rechter voor het arrondissement waarin Almanapp gevestigd is. 

 

3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet 

de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval 

ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als 

rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst 

gestalte wordt gegeven. 

 



4. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige 

wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en 

desgevraagd bank- of gironummer. 

 

5. Almanapp mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst 

overdragen aan een derde partij die de software, website en bijbehorende 

dienst van haar overneemt.  
	  


