Gebruiksvoorwaarden MyWebCar app
Dit zijn de voorwaarden voor het gebruik van de app en de Diensten van MyWebCar B.V. (hierna:
“MyWebCar”), gevestigd te Enschede met bezoekadres Steenbeltweg 27 (7523 VZ) Enschede.

1 Het gebruik van de app
1.1 Na installatie van de app en na akkoord op deze gebruiksvoorwaarden kan de Gebruiker gebruik
maken van de Diensten van MyWebCar. Onder ‘Diensten’ wordt in deze gebruiksvoorwaarden
verstaan: alle elektronische en digitale (zoek- en vind-) diensten die MyWebCar aanbiedt met de app.
1.2 De Gebruiker verkrijgt na identificatie en door registratie en het aanmaken van een
gebruikersaccount een niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruikerslicentie voor (toegang) tot de
app, uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik.
1.3 MyWebCar heeft een inspanningsverplichting, maar staat er niet voor in dat de MyWebCar-app en
de Diensten foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. De aansprakelijkheid van
MyWebCar voor ieder vorm van schade - dus directe en indirecte schade, gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie - in verband met het beschikbaar stellen
en het gebruiken van de MyWebCar-app en de Diensten is uitdrukkelijk uitgesloten. De hiervoor
genoemde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van MyWebCar komen te vervallen
als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van MyWebCar.
1.4 Via de MyWebCar-app en de Diensten bezoekt de Gebruiker websites en databestanden van
derden. Over de websites en databestanden van die derden en de inhoud daarvan heeft MyWebCar
geen zeggenschap en controle. MyWebCar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik
door de Gebruiker van websites en databestanden van die derden. MyWebCar doet uitdrukkelijk geen
geautomatiseerde doorzoekingen van de websites en databestanden van derden.
1.5 De Gebruiker kan via de app de BPM berekenen van een specifieke door de Gebruiker
geselecteerde auto die op een website van een derde buiten Nederland te koop wordt aangeboden.
De berekende hoogte van de BPM is altijd een indicatie, waaraan de Gebruiker geen rechten kan
ontlenen. De berekende BPM kan afwijken van de daadwerkelijke BPM, afhankelijk van de juistheid
van de op de website van derden beschikbaar gestelde informatie ten aanzien van de auto (type,
uitvoering, bouwjaar, brandstof, CO2-uitstoot, kilometerstand, registratiedatum). Zo kan het
voorkomen dat de CO2-uitstoot op de officiële autopapieren afwijkt van in de advertentie gemelde
waarden. Verder kan het in bepaalde gevallen voordeliger zijn om de rest-BPM te berekenen op basis
van een koerslijst in plaats van een afschrijvingstabel zoals deze nu gebruikt wordt.
1.6 De Gebruiker kan via de app contact leggen en/of een offerte aanvragen bij partners van
MyWebCar die specifieke diensten aanbieden rond de aankoop en de import van een auto uit het
buitenland naar Nederland. MyWebCar heeft geen zeggenschap en controle over de inhoud van de
diensten van haar partners en is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige
mogelijke overeenkomst tussen de Gebruiker en een partner en verplichtingen die daaruit mogelijk
ontstaan.

2 Gebruik en vergoeding
2.1 Indien aan de toegang tot de app of gebruik van (een van) de Diensten een gebruiksvergoeding is
gekoppeld, is MyWebCar te allen tijde gerechtigd de hoogte van de te betalen gebruiksvergoeding
jaarlijks te wijzigen.
2.2 MyWebCar is gerechtigd om bij niet, niet-volledige of niet-tijdige betaling van de overeengekomen
gebruiksvergoeding het beschikbaar stellen van de Diensten op te schorten. Bij een overschrijding van
de betalingstermijn van 30 dagen zal MyWebCar de toegang van de Gebruiker tot de Diensten
beëindigen. De Gebruiker heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding noch enige
andere aanspraak.
2.3 De Gebruiker verschaft MyWebCar volledige en correcte facturerings- en contactinformatie. Deze
informatie omvat de naam en het adres van de Gebruiker. Als de door Gebruiker verstrekte informatie
onjuist blijkt, is MyWebCar gerechtigd de toegang van de Gebruiker tot de Diensten te beëindigen en
de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen.

3 Verplichtingen Gebruiker
3.1 De Gebruiker van de MyWebCar-app staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem
verstrekte gegevens.
3.2 De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder het gebruik van de Diensten
plaatsvinden. De Gebruiker zal niet, en zal niet trachten, om (direct of indirect):
a) de integriteit of prestaties van de Diensten en de MyWebCar-app te hinderen of te verstoren;
b) enig onderdeel van de MyWebCar-app af te breken, te demonteren of te ontbinden of
proberen de broncode, onderliggende ideeën of algoritmes van de MyWebCar-app en de
Diensten te ontdekken;
c) derden toegang te verschaffen tot de MyWebCar-app en de Diensten;
d) enig onderdeel van de MyWebCar-app of de beschikbaar gestelde Diensten te kopiëren, aan
te passen, te vertalen of op basis daarvan afgeleide werken te maken;
e) data te gebruiken in brede zin die inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van
derden of overigens in strijd is met de wet, openbare orde en/of goede zeden;
f)

data te (doen) plaatsen die virussen of programmering bevat, bedoeld om de MyWebCar-app
en/of data te beschadigen, te onderscheppen, en/of te bewerken;

g) ‘frames’ of ‘mirrors’ te creëren;
h) de integriteit van de technische beveiliging aan een test te onderwerpen of een penetratie test,
‘load’ test, ‘denial-of-service’ simulatie of kwetsbaarheidscan op de MyWebCar-app of de
Diensten uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MyWebCar;
i)

gebruik te maken van software ontworpen om automatisch de acties van een menselijke
gebruiker na te bootsen (vaak aangeduid als ‘robots’) in combinatie met de MyWebCar-app.

4 Duur en beëindiging van de Diensten
4.1 Deze overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor onbepaalde tijd. Zolang de
Gebruiker geen financiële vergoeding verschuldigd is voor toegang tot de app en het gebruik van de
Diensten, kunnen partijen deze overeenkomst op ieder moment opzeggen met onmiddellijke ingang.
4.2 Iedere partij heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming door de andere partij in de
nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst, onverminderd het recht om schadevergoeding
te vorderen, indien de andere partij, ook na ingebrekestelling (indien vereist), haar wezenlijke
verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt. Een betalingsverplichting van de Gebruiker geldt
als een wezenlijke verplichting. Ook ieder handelen in strijd met het gepaste gebruik en de
toepasselijke beperkingen op het gebruik overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 en artikel 3 gelden
als wezenlijke verplichtingen uit deze overeenkomst.
4.3 Bij beëindiging van deze overeenkomst, om welke reden ook, dient de Gebruiker ieder gebruik van
de app en de Diensten onverwijld te staken en gestaakt te houden. Na beëindiging is MyWebCar
gerechtigd het account van de Gebruiker te sluiten en mogelijk daarin opgeslagen gegevens per direct
te verwijderen.

5 Intellectuele eigendomsrechten
5.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder uitdrukkelijk begrepen maar niet
beperkt tot de auteurs- en merkenrechten, met betrekking tot de aan de Gebruiker ter beschikking
gestelde MyWebCar-app en de Diensten, waaronder programmatuur (inclusief broncode), updates en
upgrades, alle onderliggende en/of bijbehorende hardware, websites en de interface daarvan,
(mobiele) applicaties, hulpmiddelen, en andere onderdelen die daarvan deel uitmaken, berusten
uitsluitend bij MyWebCar, dan wel haar licentiegevers, partners en/of toeleveranciers.
5.2 Ieder gebruik van de MyWebCar-app en de Diensten, in ruime zin, is uitsluitend toegestaan met
voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van MyWebCar.

6 Verwerking (persoons)gegevens door MyWebCar en haar partners
6.1 De Gebruiker garandeert dat hij in het kader van het gebruik van de Diensten aan MyWebCar
uitsluitend juiste en eigen (persoons)gegevens verstrekt. De Gebruiker garandeert verder dat hij ook in
het contact met partners van MyWebCar uitsluitend juiste en eigen (persoons)gegevens verstrekt.
6.2 Indien met het oog op een bepaald doel aan de Gebruiker wordt gevraagd om diens uitdrukkelijke
toestemming voor het gebruik van mobiele telefoonnummer en/of e-mail, en de Gebruiker daartoe de
benodigde gegevens verstrekt, staat hij er voor in dat de gegevens ook daadwerkelijk voor dat doel
door MyWebCar en/of de partner(s) van MyWebCar mogen worden gebruikt. Dit is onder meer van
toepassing indien de Gebruiker aangeeft nadere informatie te willen ontvangen van een partner van
MyWebCar.
6.3 MyWebCar gebruikt (persoons-)gegevens van de Gebruiker uitsluitend in overeenstemming met
de geldende privacywetgeving, zoals opgenomen in het Privacy statement.

6.4 Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in of bij het gebruik van de app en de
Diensten, geldt MyWebCar als “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG). Voor zover sprake is van verwerking van persoonsgegevens in het
contact tussen Gebruiker en een partner van MyWebCar via de app, geldt MyWebCar als “verwerker”.
6.5 MyWebCar zal de gegevens van de Gebruiker als een zorgvuldige en bekwame dienstverlener
bewaren en zorgvuldig behandelen. Hierdoor wordt de kans op verlies van data beperkt. MyWebCar
treft passende maatregelen om te bevorderen dat Gebruikers in een beveiligde omgeving werken.
Data wordt verstuurd via een beveiligde dataverbinding. De data wordt opgeslagen op beveiligde
servers die zich bevinden binnen de EU.

7 Overig
7.1 De overeenkomst tussen de Gebruiker van de MyWebCar-app en MyWebCar wordt beheerst door
Nederlands recht. Alle geschillen tussen de Gebruiker en MyWebCar die voortvloeien uit of verband
houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel of
een in de wet aangewezen andere bevoegde rechter.
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