
Fon Applicatie Gebruikersovereenkomst 

Je gebruik van de Mobiele Applicatie 

Welkom bij de Fon Applicatie Software (“de Software”) Gebruikersovereenkomst (“de 

Overeenkomst”). Deze Overeenkomst is tussen jou (of om het even welke gemachtigde 

Softwaregebruiker) en Fon, met inbegrip van de filialen. 

Fon staat de klanten van haar Partners (haar huidige of toekomstige “Fon Partner” zoals op 

de Fon website gepubliceerd staat) toegang toe via haar Software. Niets in deze 

Overeenkomst wijzigt geen enkele voorwaarde met jouw internet serviceprovider (“ISP”) of 

Fon Partner. Desalniettemin, dienen de Fon en Fon Partner Servicevoorwaarden van 

kracht tussen jou en Fon, of tussen jou en de Fon Partner van kracht te blijven. 

Fon geeft je het recht de Software te downloaden, te installeren en te gebruiken op je 

mobiele telefoon of device voor toegang tot de Fon dienst of Fon Partner’s dienst 

aangedreven door Fon, overeenkomstig deze voorwaarden. 

Om de software te downloaden en te installeren moet je de voorwaarden van deze 

Overeenkomst aanvaarden. Bovendien word je ook gebonden door de 

Servicevoorwaarden van de App Store waar je de Fon Applicatie hebt gedownload. 

Deze Overeenkomst is een juridisch bindend contract dat in al zijn onderdelen zou moeten 

worden gelezen. Als je met om het even welke van de voorwaarden hieronder niet akkoord 

gaat, verleent Fon je geen licentie om de Software te gebruiken en je mag het niet 

downloaden en je zou de installatie die je begonnen bent dienen te annuleren of verlaten. 

Deze Overeenkomst is slechts op de Software Licentie van toepassing. Niets in deze 

Overeenkomst impliceert om het even welke wijziging van de Servicevoorwaarde van Fon 

of de Servicevoorwaarden van de Fon Partner, zoals op de website van Fon of van de Fon 

Partner gepubliceerd wordt. Als je deze Overeenkomst afwijst, heeft dat geen invloed op je 

bevoegdheid om andere Fon Diensten of Diensten van Fon Partners te gebruiken. 

Je aanvaardt dat door de Software te installeren, je toegeeft dat je minstens 18 jaar oud 

bent, deze Overeenkomst hebt gelezen, deze begrijpt en aanvaardt dat je aan de 

voorwaarden gebonden bent. 

Fon kan deze Overeenkomst op elk ogenblik veranderen door een nieuwe versie te 

publiceren. Het gebruik van de Software na zodanige verandering vormt je goedkeuring 

van dergelijke veranderingen. 



Fon zal je huidige plaats van je mobiele device alleen gebruiken om je de beschikbare 

hotspots dichtbij je plaats te tonen. Fon is niet verantwoordelijk voor eventuele Uitgaven 

betreffende de verbinding met Fon of met een Fon partner aangedreven door een Fon 

wifisignaal. 

Wifi hotspots zijn geen eigendom of worden niet in werking gesteld door Fon. Fon kan geen 

upload of download snelheden op deze locaties schatten. 

Gebruik en Beperkingen 

De software, de documentatie, en de lokale elektronische dossiers die door de 

installateurstoepassing worden gebruikt of geïnstalleerd, zijn van Fon, en Fon geeft jou er 

toestemming voor op wereldwijde (behalve zoals hieronder beperkt), niet exclusieve basis, 

zonder mogelijkheid tot sublicentie ervan onder de voorwaarden die in deze Overeenkomst 

beschreven worden. Deze Overeenkomst bepaalt wettelijk gebruik van de Software, alle 

updates, revisies, substituties, en om het even welke exemplaren van de Software die door 

of voor jou wordt gemaakt. 

Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan je verleend worden zijn voorbehouden voor Fon of 

voor de respectieve eigenaars. 

a. JE MAG (i) de Software installeren en persoonlijk gebruiken en om het even welke 

updates die door Fon (naar eigen inzicht) worden verstrekt in de vorm van objectcode op 

een apparaat dat jij bezit of door jou wordt gecontroleerd en je kunt de Software voor je 

eigen niet commerciële gebruik of voordeel gebruiken. Je licentie om de Software te 

gebruiken in het kader van deze Overeenkomst loopt door totdat deze door één van de 

partijen wordt beëindigd. Je kunt de Overeenkomst eindigen door gebruik van om het even 

welk of alle Software te beëindigen en door alle exemplaren van de Software te 

vernietigen. Deze Overeenkomst eindigt automatisch als je om het even welke voorwaarde 

van deze Overeenkomst overtreedt. Fon publiceert een geschreven bericht van beëindiging 

op haar website, of Fon stuurt een geschreven bericht van beëindiging naar je. 

b. JE MAG NIET: 

(i) de Software decompileren, reverse engineering, demonteren, wijzigen, huren, leasen, 

lenen of verdelen (helemaal of gedeeltelijk) of de daarvan afgeleide werken of 

verbeteringen van de Software of om het even welk gedeelte ervan creëren. 

(ii) de Software in om het even welk component van of de firmware van om het even welk 

apparaat dat jij vervaardigd of voor jou vervaardigd is, opnemen. 



(iii) de Software op om het even welke onwettige manier, voor om het even welk onwettig 

doel, of op om het even welke manier inconsistent met de voorwaarden van deze 

Overeenkomst gebruiken. 

(iv) de Software gebruiken om nucleaire installaties te laten werken, of voor vitale 

ondersteuning of andere toepassingen voor kritische missies waar menselijk leven of 

eigendom op het spel zouden staan. Je begrijpt dat de Software niet voor dergelijke 

doeleinden wordt ontworpen en dat het falen ervan in zulke gevallen tot dood, lichamelijk 

letsel, of ernstige eigendoms- of milieuschade zou kunnen leiden waarvoor Fon niet 

verantwoordelijk is. 

(v) het gebruik of export van de Software met schending van de toepasselijke UK, of 

andere relevante wetten of wetgevingen. 

(vi) de Software verkopen, huren, lenen, verdelen, brengen, of een sublicentie verlenen of 

de toegang daaraan of inkomen afleiden uit het gebruik of prestatie van de Software, hetzij 

voor directe commerciële of geldelijke winsten of anders, zonder voorafgaande 

uitdrukkelijk, geschreven toestemming van Fon. Voorgaande is onderworpen aan de van 

toepassing zijnde statuten en andere uitdrukkelijke bepalingen. 

Eigendom van de Software 

Waar de Software door auteursrechten, handelsmerken, diensttekens, internationale 

verdragen, en/of andere eigendomsrechten en wetten van de UK en andere landen wordt 

beschermd, aanvaard je je te binden aan al deze van toepassing zijnde eigendomsrechten 

en –wetten en andere bepalingen, zowel als om het even welke andere aanvullende 

auteursrecht kennisgevingen of beperkingen betreffende auteursrechten opgenomen in 

deze Overeenkomst. Fon heeft alle rechten, titels, en belangen in en aan hun toepasselijke 

bijdragen tot de Software in handen. Deze Overeenkomst verleent je geen rechten, titels, of 

belangen in om het even welk intellectueel eigendom in het bezit van Fon of waarover Fon 

gemachtigd is, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de Software of om het even welke 

Fon handelsmerken, en leidt tot geen verband tussen jouw en Fon behalve die van 

licentiegever en licentiehouder. 

Diensten en Materialen van derden 

De Software kan toegang verlenen tot diensten en websites van derden (collectief en 

individueel, de “Diensten”). 



Je begrijpt dat je door Diensten te gebruiken, je inhoud tegen kunt komen die offensief, 

onfatsoenlijk of laakbaar kan worden geacht, welke inhoud wel of niet kan worden 

geïdentificeerd als bevattende expliciete taal en dat de zoekresultaten of het invullen van 

een bepaalde URL automatisch tot onopzettelijk links of verwijzingen kan leiden met 

ongewenst materiaal. Niettemin, aanvaard je de Diensten op eigen risico te gebruiken en 

dat Fon niet aansprakelijkheid zal zijn voor inhoud die offensief, onfatsoenlijk, of laakbaar 

kan worden gevonden. 

Bepaalde Diensten kunnen beschikbare inhoud, gegevens, informatie, applicaties of 

materialen van derden (“Materialen van Derden”) tonen, omvatten of maken of links leveren 

naar bepaalde websites van derden. Bij gebruik van de Diensten, erken je en aanvaard je 

dat Fon niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken van of de evaluatie van de inhoud, 

nauwkeurigheid, volledigheid, stiptheid, geldigheid, auteursrechtnaleving, wettigheid, 

fatsoen, kwaliteit of een ander aspect van dergelijke materialen of websites van derden. 

Fon garandeert niet, noch ondersteunt, noch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of 

verantwoordelijkheid betreffende jou of een andere persoon voor diensten van derden, 

materialen of websites van derden of voor alle mogelijke andere materialen, producten, of 

diensten van derden. 

Je aanvaardt dat alle diensten die inhoud, informatie en materiaal betreffende eigendom 

bevatten, door toepasselijke intellectuele eigendom en andere wetten beschermd worden, 

inclusief maar niet beperkt door auteursrecht, en dat je dergelijke inhoud, informatie of 

materialen betreffende eigendom op geen enkele manier zult gebruiken, behalve voor het 

door de Diensten toegelaten gebruik. Geen enkel deel van de Diensten mag om het even 

in welke vorm of om het even welke manier dan ook worden gereproduceerd. Je aanvaardt 

de afgeleide werken gebaseerd op de Diensten niet te wijzigen, te huren, te leasen, te 

lenen, te verkopen, te distribueren of te creëren, op welke manier dan ook en je zult 

evenmin de Diensten op geen enkele onbevoegde manier exploiteren, inclusief maar niet 

beperkt tot schending of belasten van netwerkcapaciteit. Bovendien kom je overeen om de 

Diensten op geen enkele wijze te gebruiken om te teisteren, misbruiken, besluipen, 

bedreigen, belasteren of op andere wijze te schenden of de rechten van een derde te 

overtreden, en dat Fon in geen geval verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik van jou, 

noch voor teisterende, dreigende, lasterlijke, offensieve of illegale berichten of 

overdrachten die jij kunt ontvangen tengevolge van het gebruik van Diensten. 

Bovendien zijn de Diensten van derden en materialen van derden waartoe toegang 

bestaat, die getoond kunnen worden of waarnaar gelinked wordt van de Software niet 

beschikbaar in alle talen of in alle landen. Fon tekent geen protest aan dat dergelijke 

Diensten en Materialen aanwendbaar of beschikbaar zijn voor gebruik in bepaalde 

plaatsen. Bovendien, in zoverre je kiest voor toegang tot dergelijke Diensten of Materialen, 

gebeurt dat op eigen initiatief en jij bent verantwoordelijk voor naleving van de toepasbare 

wetten, inclusief maar niet beperkt tot de toepasbare plaatselijke wetten. Fon en haar 

licentiegevers of Partners behouden het recht om de toegang te wijzigen, op te schorten, te 

verwijderen of ongeschikt te maken tot alle Diensten op elk moment zonder voorgaande 

wettelijke mededeling. In geen enkel geval zal Fon verantwoordelijk zijn voor opheffing of 

het onbruikbaar maken van de toegang tot dergelijke Diensten. De Applicatie Leverancier 



kan ook beperkingen opleggen op het gebruik van of toegang tot bepaalde Diensten, in elk 

geval en zonder aankondiging of verantwoordelijkheid. 

Je aanvaardt dat je Software gebruikt en om het even welke gegevens waartoe je via de 

Software toegang hebt, alleen gebruikt voor eigen persoonlijk niet commercieel gebruik. Je 

aanvaardt om af te zien om de Software over te dragen, te kopiëren, door te geven of over 

te plaatsen of om het even welke gegevens die je middels de Software verkregen hebt, aan 

derden. Je Software gebruikslicentie, de elementen, en alle gegevens van derden, stoppen 

als je deze beperkingen overtreedt. Als je licentie eindigt, aanvaard je om al het Software 

gebruik, de onderdelen, en alle gegevens van derden te beëindigen. Alle rechten 

betreffende gegevens van derden, Software van derden en gegevensservers van derden, 

inclusief alle eigendomsrechten zijn voorgehouden en blijven bij de respectievelijke derden. 

Je aanvaardt dat deze derden hun rechten in het kader van deze overeenkomst tegen jou 

direct in hun eigen naam kunnen afdwingen. 

Deze clausule zal voortbestaan bij beëindiging van deze Overeenkomst. 

Hulp, Software Updates & Beschikbaarheid 

Terwijl Fon heeft geprobeerd om brede dekking op mobiele devices te krijgen, werkt de 

Fon Software niet op alle mobiele telefoons. Het succes van downloads en van de werking 

kan van de instellingen van de mobiele telefoons afhangen. 

Fon kan ervoor kiezen om je klantenservice te verlenen en/of updates, verbeteringen en 

wijzigingen voor de Software (gezamenlijk, “Hulp”), naar eigen inzicht, en kan dergelijke 

Hulp zonder aankondiging en op elk ogenblik beëindigen. Fon kan, om het even welk 

aspect van de Software op elk ogenblik, met inbegrip van de beschikbaarheid van om het 

even welke eigenschap van de Software, gegevensbestand, of inhoud veranderen 

opschorten of beëindigen. Fon kan ook grenzen opleggen aan bepaalde eigenschappen en 

diensten of je toegang tot delen of alle Software of de Fon Applicatie website zonder 

berichtgeving of aansprakelijkheid beperken. Bovendien, voor bepaalde versies van de 

Software, om de veiligheid van de Software te verbeteren of bugs te repareren, kan Fon 

van tijd tot tijd, automatisch updates van de Software downloaden en installeren zonder of 

met berichtgeving. 

Van tijd tot tijd kan Fon de recentste versie van de Software automatisch downloaden en je 

informeren wanneer deze klaar is om te installeren. Downloads van Software kan door 

jouw ISP of netwerk beperkt worden. Als je jouw Software wilt updaten, moet je de 

voorwaarden van de dan actuele Overeenkomst aanvaarden, zodat de update op je 

apparaat geïnstalleerd wordt. Fon is alleen verantwoordelijk voor het behoud en de hulp 

van deze toepassing. 



Fon kan toegang tot de dienst via de Software opschorten. Fon kan dit om het even welke 

reden doen, maar zal dit gewoonlijk alleen doen wanneer het onderhoud van de Software 

of de software ondersteunende systemen uitvoert. 

Gegevenskosten en toegang 

Je erkent dat de zoekmachine om een hotspot te vinden toegangsgegevens nodig heeft. 

Tenzij het tegendeel voorzien is, zal Fon de dienst niet in rekening brengen, maar je 

provider kan een tarief toepassen. 

Gegevenskosten voor toegang kunnen in rekening gebracht worden door je 

netwerkprovider afhankelijk van je individuele tarief. Je bent verantwoordelijk voor 

dergelijke kosten. Merk op dat als je van plan bent de Software op een netwerk overzee te 

gebruiken, de kosten van gegevensgebruik aanzienlijk hoger kunnen zijn dan thuis 

Fon kan geen garanties geven betreffende de connectiviteitsniveaus die je via je mobiele 

telefoon zult ontvangen. Dit kan van je tarief, je overeenkomst met een Fon Partner of je 

netwerkprovider, je mobiele telefoon en de locatie met betrekking tot je hotspot afhangen. 

Het gebrek aan connectiviteit kan afhangen van je contract met de Fon Partner die je een 

beperkte toegang tot het netwerk verstrekt. 

Fon zal geen verantwoordelijkheid voor connectiviteitskwesties die jij ervaart, aanvaarden. 

Deze clausule zal voortbestaan bij beëindiging van deze Overeenkomst. 

Uitsluiting van Garanties: 

Softwaregebruik is op eigen risico en worden in de feitelijke staat geleverd. 

Fon, haar voorzitters, directeuren, werknemers, contractanten, agenten, filialen, en 

cessionarissen (gezamenlijk, “Fon entiteiten”), ontkennen uitdrukkelijk alle garanties van 

om het even welke soort, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de software en 

gegevens waartoe daarmee toegang verkregen wordt, of nauwkeurigheid, opportuniteit, 

volledigheid, of geschiktheid van de software en de gegevens waartoe daarmee toegang 

verkregen is, met inbegrip van de impliciete garanties van titel, verhandelbaarheid, 

toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-overtreding. 

Als de software of om het even welke gegevens waartoe daarmee toegang verkregen 

wordt, bij gebruik gebrekkig blijkt, aanvaard jij (en niet de Fon entiteiten) de volledige 

kosten van alle reparaties of schade van om het even welke soort, zelfs als de Fon 

entiteiten van de mogelijkheid van zulk tekort of schade geïnformeerd zijn. 



Aansprakelijkheidsbeperking 

Niettegenstaande een andere bepaling, zal niets in deze Overeenkomst de 

aansprakelijkheid van de partij uitsluiten of voor tort van misleiding, frauduleus bedrog 

uitsluiten of beperken, dood of lichamelijk letsel dat door achteloosheid wordt veroorzaakt. 

Fon is niet verantwoordelijk tegenover jou voor eisen en aansprakelijkheden van om het 

even welke soort die voortkomen uit of die in ieder geval verwant zijn aan het gebruik van 

de Software door jezelf of door derden. 

Fon is niet verantwoordelijk tegenover jou voor om het even welke schade of nadeel, 

directe, bijkomende, speciale, indirecte, of gewichtige die zich uit jouw gebruik van de 

Software of het onvermogen van het gebruik van de Software, of gegevens die door de 

Software geleverd zijn, onafhankelijk of genoemde schade onderworpen zijn aan om het 

even welke rechts- en billijkheidstheorie. De schade die door deze clausule wordt 

uitgesloten omvat, inclusief maar niet beperkend, jouw computermateriaal of software, 

schade of verliezen inzake zaken of gegevens, of schade, met inbegrip van verloren 

inkomens of bedrijfskans met betrekking tot of veroorzaakt, direct of indirect, door een 

storing in de dienst, door een fout in de server, gebrek van lijn, installatie of lijn, op grond 

van wat voor storing dan ook. 

De informatie die door de Software wordt verstrekt kan worden vertraagd of kan 

onnauwkeurig zijn, fouten of weglatingen bevatten, en Fon is daar niet aansprakelijk voor. 

Fon kan om het even welk aspect of eigenschap van de Software of gebruik van alle of van 

om het even welke eigenschappen of van de technologie van de Software op elk ogenblik 

zonder voorafgaande berichtgeving veranderen of beëindigen. 

Geen Algemene Verklaring van afstand; 
Severability. 

Als om het even welke voorziening in deze Overeenkomst onwettig zal worden gehouden 

daar deze ongeldig of niet uitvoerbaar is, geheel of gedeeltelijk, onder om het even welke 

bepaling of rechtsstaat of anders, zal dergelijke voorziening (of een deel ervan) in die mate 

geen onderdeel van deze Overeenkomst vormend geacht worden, maar de wettigheid, de 

geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Overeenkomst zullen niet beïnvloed 

worden. 

Regelend recht 



Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en verstandhouding tussen de 

partijen met betrekking tot de Software en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, 

akkoorden en betrokkenheden in dergelijk opzicht. Deze Overeenkomst en het verband 

tussen jou en Fon wordt geregeld door de wetten van Engeland en Wales ongeacht de 

bepalingen betreffende wetsconflicten. Jij en Fon komen overeen zich te onderwerpen aan 

de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de hoven die binnen Engeland en Wales zijn 

gevestigd. 

 


