
	 	

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE APP 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de mobiele applicatie 
iBirdies en op alle gegevens, informatie en diensten die via iBirdies worden aangeboden.  
Deze app en diensten worden gepresenteerd en beschikbaar gesteld door PS Golf BV, 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67828930.  
Door gebruik te maken van de mobiele applicatie gaat u akkoord met deze algemene 
voorwaarden.  

1. Begrippen en definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

• Algemene voorwaarden: dit document, ongeacht de vorm waarin dit wordt 
aangeboden; hierna te noemen de !gebruiksvoorwaarden”;  

• PS Golf: de aanbieder van de app iBirdies, smarter golf; 
• App: de mobiele applicatie iBirdies;  
• Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die door het downloaden van de 

app of op een andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft 
aanvaard.  

2. Toepasselijkheid 
1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de app. 
2. Door gebruik te maken van de app, waaronder het downloaden en installeren ervan, 

aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden en het privacy statement van 
iBirdies.  

3. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, zijn ook de algemene 
voorwaarden en het privacy statement van deze derden van toepassing.  

4. iBirdies is niet verantwoordelijk voor uitingen, diensten en aanbiedingen van derden.  
5. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of 

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven alle andere bepalingen volledig 
van toepassing. 

3. Gebruik  
1. De app is gratis te downloaden in app stores. 
2. Het gebruik van de app gebeurt op eigen risico. 
3. Om de app (volledig) te kunnen gebruiken, dient de gebruiker beschikking te 

hebben over een mobiel apparaat en toegang te hebben tot een 
telecommunicatienetwerk. De kosten daarvan komen voor rekening van de 
gebruiker.  

4. iBirdies stelt haar app met de grootst mogelijke zorg beschikbaar ten behoeve van 
gebruikers. De werkzaamheid en kwaliteit van de app zijn echter ook afhankelijk van 
het mobiele apparaat waarop de app is geïnstalleerd en het 
telecommunicatienetwerk waarmee gebruikgemaakt wordt van de app.  

5. Een gebruiker jonger dan 16 jaar die gebruik wenst te maken van de app, dient 
hiervoor toestemming te hebben van de ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s). 
Door acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden garandeert de gebruiker de leeftijd 
van 16 jaar te hebben bereikt of, als dit niet het geval is, toestemming verkregen te 
hebben van ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).  

6. De gebruiker dient zich te registreren in de app. Op verwerkingen van 
persoonsgegevens in de app is het privacy statement van PS Golf van toepassing.  

7. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de in de app vermelde informatie.  

4. Gebruiksrecht 
1. Door de app te downloaden verkrijgt de gebruiker een niet-exclusief, niet-

overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de app voor niet-commercieel 
gebruik te gebruiken op een smartphone of een ander mobiel apparaat. 
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2. iBirdies biedt geen garantie op het foutloos functioneren van de app of een mobiel 

apparaat. 
3. De gebruiker is nimmer gerechtigd om: 

o De app te beschadigen, overbelasten of hinderen;  
o De app te de-assembleren, de-compileren of te onderwerpen aan reverse 

engineering;  
o De app, op welke wijze dan ook, te distribueren en/of aan derden beschikbaar 

te stellen; 
o De app aan te sluiten op een netwerk om de app beschikbaar te stellen aan 

andere apparaten. 
4. De gebruiker is niet bevoegd om de app op een oneigenlijke wijze te gebruiken of 

op een wijze die nadelig zou kunnen zijn voor iBirdies.  

5. Onderhoud  
1. iBirdies is te allen tijde gerechtigd om de app tijdelijk buiten bedrijf te stellen 

vanwege onderhoud, aanpassingen en/of  het wijzigen of verwijderen van 
gegevens.  

6. Beëindiging gebruiksrecht 
1. Beëindiging van het gebruik van de app is op ieder gewenst moment mogelijk door 

de app van het mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren. 
2. iBirdies behoudt zich het recht voor om het gebruiksrecht van de app schriftelijk en 

met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige 
vergoeding. Dit onder meer wanneer er sprake is van misbruik of onbevoegd 
gebruik van de app. Wanneer het gebruiksrecht wordt beëindigd, zal de gebruiker 
de app niet meer gebruiken en van het mobiele apparaat verwijderen. 

7. Kosten 
1. De gebruiker is geen vergoeding verschuldigd vanwege het downloaden van de 

app. Ook is er geen abonnement verbonden aan het gebruik van de app. 
2. iBirdies behoudt zich het recht voor om vanaf enig moment een vergoeding te 

vragen voor bepaalde modules of versies van de app.  

8. Intellectuele eigendomsrechten  
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten over de (inhoud van) 

de app en de diensten, waaronder, maar niet beperkt tot onderliggende software, 
teksten, grafisch materiaal, logo’s, beelden en geluiden berusten bij iBirdies en/of bij 
degene van wie iBirdies een licentie heeft verkregen.  

2. Het is nooit toegestaan om aangeboden informatie en/of de app zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van iBirdies over te nemen, te 
vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook openbaar te maken.  

3. De gebruiker dient zich te onthouden van iedere handeling die een inbreuk zou 
kunnen zijn op de intellectuele eigendomsrechten van iBirdies en diens 
licentiegevers, dan wel deze belemmert, schaadt of in gevaar brengt. 

9. Aansprakelijkheid 
1. iBirdies stelt haar app met de grootst mogelijke zorg beschikbaar ten behoeve van 

gebruikers, maar kan echter niet garanderen dat de app te allen tijde zonder 
onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken. iBirdies is 
gerechtigd om de app tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de gebruiker 
hieraan enig recht kan ontlenen.  

2. iBirdies is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die voortvloeit uit of verband 
houdt met het downloaden / de installatie van de app, het gebruik van de app en/of 
de onmogelijkheid om deze te (de-)installeren of te gebruiken.  

3. iBirdies is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, bijdragen of andere 
uitingen die de gebruiker of derden via de app plaatsen of verschaffen. iBirdies 
behoudt zich het recht voor om – zonder aankondiging – uitingen, bijdragen en 
andere materialen te verwijderen die op de app worden geplaatst.  
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4. iBirdies is nimmer aansprakelijk voor verstoring van data of systemen van derden 

door gebruik van iBirdies (waaronder, doch niet uitsluitend verstoring van een 
pacemaker), verlies van (waardevolle) data op het mobiele apparaat ten gevolge 
van gebruik of disfunctioneren van iBirdies of verstoring van luchtverkeer. 

10. Wijzigingen  
1. iBirdies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de app of de 

gebruiksvoorwaarden van de app. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden worden 
bekendgemaakt op de website www.iBirdies.nl en in de app.  

2. Na inwerkingtreding van gewijzigde gebruiksvoorwaarden geldt gebruik van de app 
wederom als acceptatie van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. 

11. Slotbepalingen 
1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van 

toepassing.  
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene 

voorwaarden zullen worden beslecht door de Rechtbank te Middelburg. 
3. Deze algemene voorwaarden zijn op 1 januari 2020 in werking getreden.  

12. Contact 
Voor eventuele vragen, opmerkingen en/ of klachten ten aanzien van deze app kunt u 
contact opnemen of met de helpdesk via info@ibirdies.com.
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http://www.iBirdies.nl

