Gebruiksvoorwaarden Rentsafe Inspector Applicatie
1. ALGEMEEN
1.1. Door het installeren van de Rentsafe Inspector Applicatie, hierna “Applicatie” of “App”,
gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden Rentsafe Inspector Applicatie, hierna
“Gebruiksvoorwaarden”. Gelieve de Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen alvorens
over te gaan tot installatie en/of acceptatie van de Applicatie.
2. GEGEVENSBESCHERMING Alle persoonlijke informatie die u via de App overdraagt
aan Rentsafe BV bij het gebruik van de Applicatie, zal door de ontwikkelaar van de App,
Rentsafe B.V. te Amsterdam, hierna “Rentsafe”, worden opgeslagen op een beveiligd deel
van haar server. Rentsafe geeft alleen de gegevens door van de huurder en/of de verhuurder
aan een nutsvoorzieningen-intermediair of aan andere dienstverleners indien de gebruiker van
de Applicatie en/of de huurder/verhuurder hier expliciet om verzoeken.
3. EIGENDOMSRECHTEN EN LICENTIE
3.1. Alle handelsmerken, auteursrechten, database-rechten en andere intellectuele
eigendomsrechten in de Applicatie, van welke aard dan ook, samen met de onderliggende
softwarecode, zijn eigendom van Rentsafe BV of van Rentsafe BV-licentiegevers.
3.2. Rentsafe BV verleent hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije herroepbare
licentie om de applicatie te gebruiken voor uw zakelijke en persoonlijk gebruik in
overeenstemming met deze app-Gebruiksvoorwaarden.
3.3. Het is niet toegestaan, noch via derden (i) kopieën van de Applicatie te maken en te
verspreiden (ii) proberen de Applicatie te kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen,
reverse engineeren, decompileren, overdragen, uitwisselen of vertalen; of (iii) afgeleide
producten van welke aard dan ook van de Applicatie maken.
3.4. Rentsafe behoudt zich het recht voor de Applicatie te wijzigen of in te trekken, of om
kosten voor het gebruik van de Applicatie te wijzigen.
3.5. De Gebruiksvoorwaarden van uw eigen mobiele netwerk provider ('Mobiele provider')
zullen van toepassing blijven bij het gebruik van de Applicatie. De Mobiele provider kan
hiervoor kosten in rekening brengen voor toegang tot de netwerkverbindingen voor de duur
van de verbinding tijdens gebruik van de Applicatie, of kosten van derde aanbieders die in
voorkomend geval van toepassing kunnen zijn. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor
dergelijke kosten die zich eventueel voordoen.
3.6. Als u niet verantwoordelijk bent voor het betalen van de rekening voor het mobiele
apparaat waarmee de Applicatie wordt gebruikt, wordt u geacht toestemming te hebben van
degene die verantwoordelijk is voor het betalen voor gebruik van de Applicatie.
4. BESCHIKBAARHEID
4.1. Deze Applicatie is beschikbaar voor tablets die gebruik maken van iOSbesturingssystemen. Rentsafe BV zal redelijke inspanningen leveren om de toepassing te allen
tijde beschikbaar te stellen. Omdat de Applicatie via het internet en mobiele netwerken wordt
geleverd kan de kwaliteit en de beschikbaarheid van de Applicatie worden beïnvloed door
factoren die buiten de redelijke controle zijn van Rentsafe.
4.2. Rentsafe en onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nietbeschikbaarheid van de Applicatie, of voor eventuele problemen of onmogelijkheid om
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inhoud te downloaden of te benaderen of enige andere storing in communicatiesystemen die
kan leiden tot het niet beschikbaar zijn van de Applicatie.
5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
5.1. In geen geval is Rentsafe BV aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale,
punitieve, morele of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door uw
gebruik van of toegang tot de Applicatie, of via de App geleverde aanvullende diensten.
5.2. Rentsafe 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.
5.3 Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, en voor het vermijden van twijfel, wijst
Rentsafe hierbij alle impliciete garanties met betrekking tot de Applicatie af. De Applicatie en
de software worden geleverd "as is" en "zoals beschikbaar" zonder enige vorm van garantie.
6. GESCHILLEN
Op alle geschillen, die mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van het gebruik van
de Applicatie of (de interpretatie) van deze Gebruiksvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands
Recht van toepassing, en deze geschillen kunnen, tenzij de Wet zich daartegen verzet,
uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter te Amsterdam.
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