FBTO Rijstijl app
Gebruiksvoorwaarden
Wij en ons is FBTO. FBTO is een merk van Achmea Schadeverzekeringen N.V. met statutaire zetel te Apeldoorn en
kantoor aan de Laan van Malkenschoten 20 in Apeldoorn (KvK 08053410).
RISK is de handelsnaam van Risk Groep BV (KvK 37092773). RISK is de ontwikkelaar van de app.
Wij hebben een contract gesloten met RISK om de app aan u aan te kunnen bieden.
U mag de app gebruiken:
voor eigen gebruik.

••

Privacy
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Lees meer in het Privacy Statement die u in de app en op onze website
kunt vinden.
Wij gebruiken uw gegevens om:
•• Te zien wie u bent.
•• Statistieken en analyses te maken.
•• Ons aan de wet te houden.
•• Voor de doelen omschreven in het Privacy Statement in deze app.
Wij kunnen het Privacy Statement wijzigen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Herlees het Privacy Statement en
(app)voorwaarden regelmatig. Zo blijft u op de hoogte over hoe we uw gegevens verwerken en beschermen.
Wij gebruiken uw gegevens in de app niet om u informatie te geven over producten en diensten van derden.
We gebruiken uw gegevens wel voor anonieme statistieken.
De app geeft informatie, geen advies.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw acties, beslissingen en het opvolgen van tips.
Dit doet u niet:
•• Inloggegevens aan anderen geven. Bijvoorbeeld inlognaam, wachtwoord of pincode.
•• De werking van de app verstoren.
•• Doen alsof u iemand anders bent.
•• Wetten, regels of rechten schenden.
•• De privacy van anderen schenden.
Wij mogen onderzoek doen als wij denken dat u zich hier niet aan houdt.
Dit doet u wel:
•• Misbruik melden via: FBTO.nl.
•• De app updaten naar de laatste versie.
•• Zorgen voor een werkende een beveiligde wifi-router met internettoegang.
•• Zorgen voor een smartphone die de meest recente versie van de app kan uitvoeren.
•• U volgt onze aanwijzingen op.

1

>

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade doordat:
De app niet werkt.
•• De app niet toegankelijk is.
•• De app onjuiste informatie bevat.
•• Andere gebruikers iets doen/niet doen.
•• Er onderbrekingen, vertragingen, manipulaties of verstoringen zijn.
•• De app gehacked wordt, gegevens gegijzeld worden of software virussen bevat.
•• We de app stoppen of aanpassen.
••

Wij mogen de app deactiveren:
•• Als u niet binnen 3 weken na het registreren van een account een polis afgesloten heeft.
•• Uw gebruiksrecht stopt.
•• U de app niet meer mag gebruiken.
•• Als wij met de app stoppen krijgt u hiervan bericht.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade hierdoor.
Wij bewaren uw gegevens zolang het contract loopt. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij
uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem. Als we uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle
gegevens die naar u verwijzen. De gegevens worden niet langer aan u gekoppeld. De anonieme gegevens
bewaren we wel, omdat ze ons helpen aan een beter beeld over onze producten en diensten.
Wij mogen de app aanpassen
•• Zonder bericht.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade hierdoor.
U krijgt een gebruiksrecht.
•• Met dit gebruiksrecht gebruikt u de app.
•• Het gebruiksrecht is niet-exclusief.
•• Het gebruiksrecht is persoonlijk.
•• Voor ander gebruik is toestemming nodig.
•• Voor gebruik is een account nodig
•• Wij mogen een aanvraag weigeren.
Het (intellectueel) eigendom van de app is van RISK
U mag informatie en deze app niet kopiëren, doorsturen en verkopen.
Wij mogen deze app voorwaarden aanpassen
Bij een update van de app accepteert u de nieuwste versie van deze app voorwaarden. Als een deel van de
voorwaarden ongeldig blijkt, blijft het andere deel geldig.
Het ongeldige deel vervangen we door een nieuw deel. De rechtsgevolgen van het nieuwe deel wijken zo min
mogelijk af van het ongeldige deel.

••
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Op deze app voorwaarden is Nederlands recht van toepassing
Bij geschillen is rechtbank Midden-Nederland bevoegd om daarover te beslissen.
Vragen en klachten
Voor vragen en klachten kunt u terecht op FBTO.nl. U kunt ons een mail sturen via info@fbto.nl, of bellen op
(058)2345678.
Voor Apple gebruikers
Apple is geen partij bij deze overeenkomst.

Heeft u nog vragen?
Kijk op fbto.nl of bel (058) 234 56 78.

FBTO is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., KvK nr. 08053410 en Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., KvK nr. 08077009 , beide statutair
gevestigd in Apeldoorn en FBTO Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 30208631, statutair gevestigd in Leeuwarden en Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 28080300, statutair
gevestigd in Zeist.
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