Juridische informatie en gebruiksvoorwaarden van Continental Reifen
Deutschland GmbH voor de applicatie ‘ContiConnect Driver App’.
Door de applicatie ‘ContiConnect Driver App’ (hierna de ‘app’ of ‘ContiConnect Driver App’
genoemd) te installeren en/of te gebruiken, stemt de gebruiker onvoorwaardelijk in met de
volgende gebruiksvoorwaarden van Continental (hierna ‘Continental’ genoemd).

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende bijkomende voorwaarden, die ook
van toepassing zijn op het gebruik van de app en die teruggevonden kunnen worden in de
app:
•

Gegevensbeschermingsvoorwaarden

§1
Intellectuele-eigendomsrechten van het gebruiksrecht van Continental

De gebruiksvoorwaarden die vermeld worden in de Google Play Store - Business and
Program Policies zijn van toepassing op het gebruik van de app, tenzij anders bepaald in de
onderstaande voorwaarden.
Het eigendom van alle intellectuele-eigendomsrechten in de app en bijbehorende werken die
door Continental gepubliceerd en gecreëerd worden en die al dan niet deel uitmaken van de
app, alsook hun configuratie in de app, blijft uitsluitend voorbehouden aan Continental en zijn
dochterondernemingen. Eender welk gebruik, inclusief het reproduceren, verspreiden of
beschikbaar stellen aan het publiek van dergelijke teksten, afbeeldingen, grafische
elementen, animaties, video’s, muziek, geluid en andere materialen in andere elektronische
of geprinte publicaties (vooral in andere apps of websites) is niet toegestaan zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Continental of zijn dochterondernemingen.
Continental heeft het recht om de handelsmerken en logo’s (de ‘handelsmerken’) die
weergegeven worden in of die betrekking hebben op de app te gebruiken. Niets in deze
gebruiksvoorwaarden en geen enkele informatie in de app kan opgevat worden als het
verlenen van een licentie om deze handelsmerken te gebruiken. Enkel op basis van de
vermelding van de handelsmerken in de app kan er niet geconcludeerd worden dat de
handelsmerken voor iedereen vrij beschikbaar zijn. De uitdrukkelijke schriftelijke
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ongeautoriseerde gebruik van deze handelsmerken is strikt verboden.

Continental zal zijn intellectuele-eigendomsrechten wereldwijd toepassen in het kader van de
van toepassing zijnde wetgeving.

§2
Inhoud en gebruik van de app, aansprakelijkheid

Continental biedt de smartphoneapplicatie ContiConnect Driver App aan. De app laat toe om
bandgerelateerde gegevens (bijvoorbeeld bandenspanning en bandentemperatuur) van een
geconnecteerd CPC-systeem (ContiPressureCheck) weer te geven op een mobiel apparaat
en om waarschuwingssignalen en aanbevelingen te geven zodra een bandgerelateerd alarm
optreedt. Verder laat de app toe om gegevens met betrekking tot de banden, het voertuig en
de kwaliteit te verzenden naar de ContiConnectbackend en om deze gegevens beschikbaar
te stellen voor de vlootbeheerder.
De informatie die in de app verstrekt wordt, is niet bindend en wordt uitsluitend aangeboden
ter informatie. Ze vertegenwoordigt geen enkel aanbod in de zin van de van toepassing
zijnde wettelijke bepalingen. De informatie die de app bevat, kan onnauwkeurigheden en
typografische of andere fouten bevatten. De informatie op deze pagina’s kan van tijd tot tijd
bijgewerkt worden en kan soms niet meer actueel zijn. Noch wij noch onze externe
informatieaanbieders garanderen de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke
informatie, noch de verkoopbaarheid of geschiktheid ervan voor eender welk specifiek doel.
Opmerkingen en andere materialen die in de app voorkomen, zijn niet bedoeld als advies
waarop vertrouwd kan worden. Behoudens wat bepaald wordt in clausule 3 hieronder wijzen
wij dan ook alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeien uit het
vertrouwen op dergelijke materialen door eender welk gebruik van de app of door iemand die
op de hoogte gesteld wordt van de inhoud ervan. Als u vindt dat eender welke informatie die
in de app voorkomt of op de app gepost wordt onjuist, onwaar of ongepast is of een van de
regels overtreedt die in deze gebruiksvoorwaarden bepaald worden, laat het ons dan weten
door contact met ons op te nemen zoals hieronder bepaald.

De informatie die in de app verstrekt wordt en eender welke producten en diensten die
beschikbaar gesteld worden, kunnen op eender welk moment door Continental gewijzigd of
bijgewerkt worden zonder voorafgaande kennisgeving. De app bevat geen enkele garantie of
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aansprakelijk is. Continental garandeert eveneens niet toe dat de verstrekte informatie
actueel, correct of volledig is en neemt geen verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit ervan.
De gebruiker zal de app niet manipuleren en zal hem uitsluitend gebruiken zoals bepaald.
Continental kan de toegang tot sommige delen van de app beperken voor gebruikers die zich
bij Continental geregistreerd hebben. Alle wachtwoorden moeten vertrouwelijk behandeld
worden en mogen aan geen enkele derde meegedeeld worden. Continental heeft het recht
om eender welke gebruikersidentificatiecode of -wachtwoord op eender welk moment buiten
gebruik te stellen als u volgens Continental niet voldoet aan eender welke bepaling van deze
gebruiksvoorwaarden.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw computer of mobiele apparaat
beantwoordt aan alle vereiste technische specificaties om toegang te verkrijgen tot de app
en deze te gebruiken. De app is uitsluitend gelicentieerd voor gebruik overeenkomstig deze
voorwaarden, op een apparaat dat u bezit of beheert, en, als u een consument bent, is de
app uitsluitend gelicentieerd voor uw eigen niet-commerciële persoonlijke gebruik.

Continental kan de continue, ononderbroken of foutloze werking van de app niet garanderen.
Er kunnen momenten zijn waarop alle of bepaalde functies, onderdelen of inhoud van de app
niet meer beschikbaar zijn (ongeacht of dit gepland of ongepland is) of door Continental naar
eigen goeddunken gewijzigd, opgeschort of ingetrokken worden, zonder kennisgeving aan u.
U stemt ermee in dat Continental niet aansprakelijk is tegenover u of eender welke derde
partij voor eender welke onbeschikbaarheid, wijziging, opschorting of intrekking van de app
of eender welke functies, onderdelen of inhoud van de app.

Claims van de gebruiker voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de app en de inhoud
ervan zijn uitgesloten. Deze uitsluiting is niet van toepassing als u een consument bent en
als gebrekkige digitale inhoud die door Continental verstrekt wordt, schade toebrengt aan
een apparaat of digitale inhoud die aan u toebehoort en dit veroorzaakt wordt doordat
Continental nalaat redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, in welk geval Continental ofwel
de schade zal herstellen ofwel u een schadevergoeding zal betalen. Continental is echter
niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen vermijden door het volgen van Continentals
advies om een gratis update toe te passen of voor schade die veroorzaakt werd doordat u de
installatie-instructies niet correct gevolgd heeft of niet beschikt over de
minimumsysteemvereisten die door Continental aanbevolen worden. Als u een consument
bent en de digitale inhoud die we u verstrekt hebben gebrekkig is, heeft u recht op een
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aanzienlijk ongemak verholpen kan worden, kunt u een deel of al uw geld terugkrijgen.
•

Continental sluit alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere
bepalingen die betrekking kunnen hebben op de app of eender welke inhoud ervan
uit.

•

Behoudens wat bepaald wordt in deze clausule 3 zal Continentals aansprakelijkheid
tegenover u voor eender welk verlies of eender welke schade, op grond van een
contract, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), een schending van een
wettelijke verplichting of een andere reden, ook als dit voorzien kon worden, die
voortvloeit uit of verband houdt met:
o het gebruiken van of het niet kunnen gebruiken van de app; of
o het gebruiken van of het vertrouwen op eender welke inhoud die in de app
weergegeven wordt, beperkt worden tot de kost van de app.

Continental zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor:
•

het verlies van winst, verkopen, zaken of inkomsten;

•

bedrijfsonderbreking;

•

het verlies van verwachte besparingen;

•

het verlies van bedrijfsopportuniteiten, goodwill of reputatie; of

•

eender welk indirect of gevolgverlies of -schade.

Met betrekking tot alle gebruikers beperkt of sluit Continental zijn aansprakelijkheid
tegenover u niet uit voor:

(i) overlijden of persoonlijk letsel dat veroorzaakt werd door onze nalatigheid;
(ii) frauduleuze valse verklaringen onzentwege; of
(iii) eender welke andere aansprakelijkheid die door de Engelse wet niet beperkt of
uitgesloten mag worden.

Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald werd, heeft Continental het recht om zich te
beroepen op eender welke van toepassing zijnde uitsluitingen en/of beperkingen van
aansprakelijkheid die toegestaan worden door de wetten van eender welk land die van
toepassing zijn op de informatie die weergegeven wordt in de app en/of eender welke
diensten die door of namens Continental aangeboden worden.
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Continental raadt u ten stelligste aan dat u geen elektronische apparaten gebruikt of, in het
bijzonder, bedient terwijl u aan het rijden bent. Continental neemt geen verantwoordelijkheid
op voor eender welke schade die als gevolg hiervan uit ongevallen voortvloeit of voor de
oplegging van eender welke geldboete.
Continental kan de app bijwerken of u vragen de app bij te werken, mits eender welke
bijgewerkte digitale inhoud altijd overeenstemt met de omschrijving die Continental u hiervan
verstrekt heeft voordat u de app gedownload heeft.
Als voorwaarde voor uw gebruik van de app stemt u ermee in dat u de app of eender welk
materiaal of eender welke informatie erop niet zult gebruiken voor eender welk doeleinde dat
onwettig is of verboden wordt door deze gebruiksvoorwaarden.
U mag de app niet gebruiken:
•

op een manier die eender welke van toepassing zijnde lokale, nationale of
internationale wet of regelgeving schendt;

•

op een manier die onwettig of frauduleus is of die een onwettig of frauduleus doel of
effect heeft;

•

om op eender welke manier derden schade te berokkenen of te proberen schade te
berokkenen (in het bijzonder minderjarigen);

•

om eender welk materiaal te versturen, bewust te ontvangen, te uploaden, te
downloaden, te gebruiken of te hergebruiken dat (i) onjuist, discriminerend, lasterlijk,
obsceen, bedreigend, misleidend, beledigend, profaan of aanstootgevend is (of dat
zo beschouwd kan worden), (ii) geweld of eender welke andere illegale of immorele
activiteit aanmoedigt, iii) iemands intellectuele eigendom schendt, (iv) de werking of
de beschikbaarheid van de app negatief beïnvloedt, of (v) anderszins een van deze
gebruiksvoorwaarden schendt;

•

om ongevraagd of ongeautoriseerd reclame- of promotiemateriaal of eender welke
andere vorm van verzoek te versturen of te laten verzenden; of

•

om bewust virussen, wormen, Trojaanse paarden of eender welke andere schadelijke
bestanden te versturen die gebruikt kunnen worden om zichzelf toegang te
verschaffen tot eender welk gegevensbestand of ander computerprogramma en/of
om deze te wijzigen, te verwijderen of te beschadigen.
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Alle gebruikers garanderen dat u over de wettelijke bevoegdheid beschikt om de app te
gebruiken overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in om financieel
verantwoordelijk te zijn voor alle kosten, vergoedingen en andere bedragen van welke aard
dan ook die voortvloeien uit uw gebruik van de app.

Continental geeft geen garantie dat de app (of eender welke site die aan de app gekoppeld
is) vrij is van technische fouten, computervirussen of eender welke andere schadelijke of
verstorende computerprogramma's.

§3
Gegevensverzameling en -verwerking

Continental is zich ervan bewust dat de bescherming van uw privacy tijdens het gebruik van
deze app heel belangrijk is voor u. Continental neemt de bescherming van
persoonsgegevens heel serieus. Daarom heeft Continental de nodige technische en
organisatorische maatregelen getroffen om de voorschriften die van toepassing zijn op
gegevensbescherming na te leven.

Voor zover binnen de app de mogelijkheid bestaat om persoonsgegevens in te voeren,
maakt de gebruiker deze gegevens op uitdrukkelijk vrijwillige basis bekend. De gebruiker kan
en mag alle aangeboden diensten gebruiken, over het algemeen zonder dit soort gegevens
te verstrekken.

Wanneer de gebruiker zijn toestemming gegeven heeft om zijn persoonsgegevens te
verzamelen, te verwerken en te gebruiken, zal Continental deze persoonsgegevens
uitsluitend gebruiken om een verzoek te behandelen of in de context waarin de toestemming
verleend werd en in overeenstemming met de van toepassing zijnde
gegevensbeschermingsvoorwaarden.

Voor het gebruik van deze app moet u afzonderlijk instemmen met de
gegevensbeschermingsvoorwaarden van Continental Reifen Deutschland GmbH. U kunt de
inhoud van de gegevensbeschermingsvoorwaarden op eender welk moment lezen in de app
en de appstore. Continental Reifen Deutschland GmbH behoudt zich het recht voor om deze
gegevensbeschermingsvoorwaarden te wijzigen of aan te passen, delen ervan te
verwijderen of nieuwe onderdelen eraan toe te voegen, dit naar eigen goeddunken, echter in
het kader van de wettelijke voorschriften. Lees regelmatig de
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Als u deze app blijft gebruiken nadat u van Continental Reifen Deutschland GmbH een
kennisgeving ontvangen heeft dat de gegevensbeschermingsvoorwaarden gewijzigd zijn,
bevestigt u daarmee dat u akkoord gaat met de nieuwe
gegevensbeschermingsvoorwaarden.

In het geval dat de app gebruikt wordt door derden (bijvoorbeeld een werknemer van de
vloot/het vlootbeheerbedrijf), dient de gebruiker voorafgaande schriftelijke toestemming te
ontvangen van de derdepartijgebruiker om diens persoonsgegevens te verzamelen en te
verwerken voor het gebruik van deze app.

§4
Recht van inzage

U heeft het recht om gratis informatie op te vragen en te ontvangen over eender welke
persoonsgegevens die u aangaan en die door Continental opgeslagen worden. Daarnaast
heeft u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en om gegevens te blokkeren en te
verwijderen. Als u hierover vragen heeft, contacteer dan onze functionaris voor
gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar het adres dataprotection@conti.de.
Als u pagina's en bestanden ophaalt wanneer u de app gebruikt en gevraagd wordt om
gegevens over uzelf in te voeren, houd er dan rekening mee dat de overdracht van deze
gegevens via internet niet beveiligd is en dat onbevoegden de gegevens kunnen
bemachtigen of ze zelfs kunnen manipuleren.

§5
Links naar andere websites

Links naar websites van derden kunnen ook verstrekt worden in de app als een bijkomende
dienst. Deze websites zijn volledig onafhankelijk en liggen buiten de verantwoordelijkheid en
de controle van Continental. Continental is bijgevolg niet aansprakelijk voor de inhoud van
eender welke van deze websites van derden tot dewelke via de app toegang verkregen
wordt en neemt geen verantwoordelijkheid op voor de inhoud, de
gegevensbeschermingsvoorwaarden of het gebruik van zulke websites. De aanbieder van de
website waarnaar gelinkt wordt via de app is als enige verantwoordelijk voor illegale, onjuiste
of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruiken of niet
gebruiken van de informatie van deze aard die aangeboden wordt. Behoudens wat bepaald
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worden, ongeacht de aard en de oorzaak, wat betreft eender welke van deze andere
websites (inclusief, om twijfel te voorkomen en niet als beperking, eender welke
onmogelijkheid om toegang te verkrijgen tot of vertraging in de toegang tot eender welke van
deze andere websites) of wat betreft eender welk materiaal of eender welke informatie die
erop voorkomt of die u anderszins kunt tegenkomen na het verlaten van de app via een
hyperlink of op eender welke andere manier.

§6
Leeftijdsbeperking

De minimumleeftijd voor het gebruik van deze app is 18 jaar. De gebruiker garandeert dat hij
ouder is dan 18 jaar. Als Continental ontdekt dat de gebruiker niet minstens 18 jaar oud is,
heeft Continental het recht om eender welke van de volgende maatregelen te treffen. Indien
de gebruiker niet meerderjarig is, garandeert hij dat hij de toestemming heeft van zijn ouders
om de app te gebruiken.

§7
Beschikbaarheid van de app

Deze app is momenteel uitsluitend beschikbaar in geselecteerde appstores. Continental
behoudt zich het recht voor om de app in de toekomst ook wereldwijd aan te bieden. Dit
betekent echter niet dat Continental de intentie heeft om op een bindende manier aan te
kondigen dat de app wereldwijd beschikbaar zal zijn.

§8
Beëindiging van de deelname

De deelname aan onze app eindigt zodra de gebruiker de ContiConnect Driver App
verwijdert. Als de gebruiker de toestemming intrekt die bij het eerste gebruik gegeven werd
voor de gegevensverwerking door Continental, is de deelname aan de ContiConnect Driver
App bovendien niet langer mogelijk en eindigt deze.

Continental behoudt zich het recht voor om de deelname van een gebruiker aan de
ContiConnect Driver App met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de gebruiker deze
gebruiksvoorwaarden schendt. In dit geval zal de betrokken gebruiker uitsluitend weer
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toestemming.

Los hiervan kan Continental het onlineforum en de bijbehorende diensten van de
ContiConnect Driver App op eender welk moment onderbreken na voorafgaande
kennisgeving en zonder opgave van redenen. In dit geval kunnen de leden geen aanspraak
maken op het (her)gebruik van de ContiConnect Driver Appdiensten.

In geval van beëindiging van de deelname aan de ContiConnect Driver App zal Continental
alle persoonsgegevens en inhoud die door de gebruiker ingevoerd werden verwijderen. De
gebruiker heeft niet het recht om van de operator te eisen om eender welke inhoud of eender
welke gegevens die eerder door de gebruiker verstrekt werden terug te bezorgen.

§9
Overige bepalingen

Het contract dat afgesloten werd tussen Continental en de gebruiker, het voorwerp ervan en
de totstandkoming ervan (en eender welke niet-contractuele geschillen of claims) vallen
onder de Engelse wetgeving. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten
van roerende zaken is niet van toepassing.

Continental behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op eender welk
moment in de toekomst te wijzigen of aan te vullen. Het is noodzakelijk om akkoord te gaan
met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden om de ContiConnect Driver App te kunnen blijven
gebruiken. Continental zal de gebruiker vragen om deze te aanvaarden of te weigeren via
een speciale functie in de ContiConnect Driver App voor eender welk verder gebruik.

Indien de contractuele partners meer informatie wensen over een
onlinegeschillenbeslechting, volg dan deze link naar de website van de Europese
Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze link wordt uitsluitend meegegeven ter
informatie zoals vereist door verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en
de Raad. Continental is niet verplicht om deel te nemen aan onlinegeschillenbeslechting.

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk of volledig
ongeldig blijken, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen van het contract niet
aantasten. De wettelijke bepalingen zullen de ongeldige bepalingen vervangen.
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Dit contract wordt afgesloten tussen u en Continental. Geen enkele andere persoon zal
gerechtigd zijn om eender welke van de voorwaarden ervan af te dwingen. We hoeven geen
van beiden het akkoord te verkrijgen van eender welke andere persoon om het contract te
beëindigen of om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden.

Aanbieder en contactgegevens
De aanbieder van de ContiConnect Driver App is:
Continental Reifen Deutschland GmbH
Vahrenwalderstraße 9
D-30165 Hannover (Duitsland)
Telefoon: +49 511 938-01
E-mail: mail_service@conti.de
Gedelegeerde bestuurders: Philipp von Hirschheydt (CEO), Gerd Bartels, Dr. Gabriele
Fredebohm
Bevoegde rechtbank: Amtsgericht Hannover, HRB 204239
Btw-nr.: DE264920698
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