Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik
kan worden gemaakt van de mobiele applicaties en websites ("Apps") van Officebooking. Voor vragen
over de Apps of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen via customer@officebooking.net.
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Apps.
1.2 Door het gebruik van de Apps (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie
daarvan), aanvaard je als gebruiker van de Apps ("Gebruiker") deze Gebruiksvoorwaarden.
1.3 De Gebruiksvoorwaarden zijn tevens te raadplegen, downloaden, opslaan en printen op onze website
(http://www.officebooking.net/nl/voorwaarden/).
1.4 Indien de Apps gebruik maken van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden, het
privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. Officebooking is niet
verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookie beleid van derden. Bij tegenstrijdigheid
prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden.
1.5 Officebooking kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen.
2. Licentie
2.1 Officebooking verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar en nietoverdraagbare licentie voor het gebruik van de App. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Apps
te gebruiken voor commerciële doeleinden.
2.2 De Gebruiker mag de Apps niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren,
decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande
toestemming van Officebooking. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld
zijn om de Apps te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
2.3 Officebooking heeft te allen tijde het recht om de Apps aan te passen, gegevens te wijzigen of
verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de Apps te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het
gebruik van de Apps te beperken of de toegang tot de Apps geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend
te ontzeggen.
3. Gebruik van de Apps
3.1 Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico.
3.2 Om van de Apps gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen
voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.
4. Intellectuele eigendomsrechten
4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) Apps,
berusten, voor zover deze rechten niet berusten bij derden, uitsluitend en exclusief bij Officebooking,
dan wel haar licentiegevers.
4.2 De Gebruiker zal de naam en reputatie van Officebooking te allen tijde in acht nemen en er voor
zorgdragen dat haar gebruik van de Apps op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de
reputatie van Officebooking.
5. Aansprakelijkheid
5.1 De Apps zijn met de grootste zorg samengesteld. Officebooking kan echter niet garanderen dat de
Apps altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn. Officebooking houdt zich
het recht voor de Apps (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker
daar enige rechten uit kan ontlenen.
5.2 Beschrijvingen en beeldmateriaal van sommige van in deze Apps opgenomen locaties en te
reserveren objecten zijn afkomstig uit openbare bronnen. Hoewel de inhoud van de App met de
grootste zorg is samengesteld en Officebooking er naar streeft om actuele, juiste en volledige
informatie te verstrekken, geeft Officebooking expliciet noch impliciet enige garantie dat de op de
Applicatie verstrekte informatie actueel, juist en volledig is. De Gebruiker aanvaardt dat de toegang
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tot en het gebruik van de Apps, almede het gebuik van de op de Apps verstekte informatie,
uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker geschiedt.
5.3 Officebooking is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de Apps.
5.4 De Gebruiker vrijwaart Officebooking voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het
gebruik van de Apps. De Gebruiker zal Officebooking alle schade en kosten (waaronder maar niet
beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) vergoeden die Officebooking als gevolg van dergelijke
aanspraken lijdt.
6. Beëindiging gebruik van de Apps door Gebruiker
De Gebruiker kan het gebruik van de Apps op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van
zijn mobiele apparaat te verwijderen of te deinstalleren.
7. Privacy
Persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen voor het juiste functioneren van de
Officebooking dienstverlening. In onze Privacy statement is beschreven op welke wijze Officebooking
zorg draagt voor de bescherming van persoonlijke gegevens van Gebruiker.
8. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting
8.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Eventuele geschillen voortvloeiende of verband houdende met deze Gebruiksvoorwaarden zullen
worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.
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