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1. INLEIDING 

 Hartelijk dank voor het downloaden en instellen van uw account in de Travelcard applicatie 

(hierna te noemen: de Travelcard App of: de App) die wordt aangeboden door Travelcard 

B.V. (hierna te noemen: Travelcard, wij, ons/onze). 

 De hieronder genoemde of bedoelde gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen: de 

Voorwaarden) zijn van toepassing op de nu en in de toekomst via Travelcard aangeboden 

diensten voor gebruik in Nederland en België (hierna te noemen: de Diensten). Voordat 

u de App gebruikt, dient u deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Deze Voorwaarden 

bevatten belangrijke informatie over de stappen die u moet nemen om uw account te 

beveiligen, beperkingen op het gebruik van de App, hoe wij of u de Diensten kunt 

beëindigen, en de beperkingen van onze aansprakelijkheid jegens u. Indien u niet akkoord 

gaat met deze Voorwaarden, mag u de Travelcard App niet gebruiken of blijven gebruiken. 

 Als u vragen heeft over deze Voorwaarden of de Travelcard App, of ons op de hoogte wilt 

stellen van een klacht of suggestie, neem dan contact op met Travelcard via e-mail 

info@travelcard.nl, of bel 088 110 5000 tijdens kantooruren. 

 De App biedt gebruikers de mogelijkheid om bij deelnemende tankstations (hierna te 

noemen Locaties) te tanken door gebruik te maken van de App in plaats van uw fysieke 

tankpas. Via de stationszoeker in de App kunt u zien welke Locaties de App ondersteunen. 

Het is nog niet mogelijk om de App te gebruiken voor het opladen van uw elektrische 

voertuig (EV). Wel toont de App locaties waar u uw EV tag kunt gebruiken om op te laden. 

 Wij zijn van plan om de Diensten die wij u binnen de App aanbieden uit te breiden. Wij 

zullen u op de hoogte stellen van nieuwe functies binnen de App zodra deze beschikbaar 

zijn en zullen u voorzien van informatie over hoe deze te gebruiken. 

 Zoals hieronder beschreven, omvatten de Voorwaarden onze Privacyverklaring, de 

Algemene Voorwaarden van Travelcard en derden waarnaar hieronder wordt verwezen, 

en toekomstige wijzigingen van de Voorwaarden (zie clausule 11 hieronder). 

 De App is uitsluitend bestemd voor bestuurders van motorvoertuigen en mag niet worden 

gebruikt door personen die niet wettelijk bevoegd zijn een motorvoertuig te besturen. In 

geen geval mag de App worden geopend of gebruikt tijdens het rijden. 
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2. TRAVELCARD APP ACCOUNT 

 Om een account aan te maken (hierna te noemen Account) moet u: 

(a) een functionerende fysieke Travelcard-brandstofkaart (hierna "uw kaart" genoemd) 

of Travelcard EV-tag (hierna "uw EV-tag" genoemd) hebben, en 

(b) toestemming te vragen aan de rekeninghouder van uw kaart of EV-tag, hetgeen 

automatisch gebeurt zodra u uw tankkaart of EV-tag registreert; en 

(c) beschikken over een geschikt mobiel apparaat met een besturingssysteem dat de 

App ondersteunt en verbinding kan maken met internet. 

 Toestemming is voorbehouden aan de rekeninghouder van uw Card of EV tag en kan door 

de betreffende rekeninghouder te allen tijde worden ingetrokken. Indien toestemming is 

gegeven, ontvangt u een e-mail en wordt uw Card of EV tag automatisch geactiveerd in 

de App.  

 Alle informatie die u verstrekt bij het aanmaken van een Account en het gebruik van de 

Travelcard App moet correct, actueel en niet misleidend zijn.  

 Door uw Kaart in de App te registreren, creëert u een digitale versie van uw fysieke Kaart. 

Als uw fysieke Kaart wordt geannuleerd, wordt de in uw Account geregistreerde Kaart ook 

geannuleerd en kan deze niet meer worden gebruikt.  

 De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Travelcard 

en de rekeninghouder van uw Card (hierna: de Travelcard-voorwaarden) blijven van 

toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de Travelcard-voorwaarden. 

 Als u uw kaart in de Travelcard App registreert, moet u de fysieke kaart of EV-tag die aan 

u is verstrekt, bewaren. De mogelijkheid om in de App te betalen is alleen beschikbaar op 

Locaties die mobiele betalingen ondersteunen zoals aangegeven in de station locator in 

de App en Travelcard kan niet garanderen dat de Diensten altijd beschikbaar zullen zijn. 

 Het gebruik van de App is gratis, maar houd er rekening mee dat de normale tarieven van 

uw mobiele netwerk provider van toepassing zijn. De App bevat diensten en 

functionaliteiten die alleen beschikbaar zijn voor bepaalde mobiele apparaten. Door de 

App te gebruiken stemt u ermee in dat wij met uw mobiele apparaat kunnen communiceren 

via een elektronische verbinding. 
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 Het is niet mogelijk om uw Account te koppelen aan een loyaliteits- of 

beloningsprogramma van een derde partij. Travelcard is niet verantwoordelijk voor 

eventuele loyaliteitspunten, credits en/of beloningen die u mogelijk niet kunt verzamelen 

als gevolg van het gebruik van de App voor het tanken. 

3. BEVEILIGEN VAN UW TRAVELCARD APP ACCOUNT 

 Wanneer u uw account aanmaakt, vragen wij u om uw e-mailadres en wachtwoord in te 

voeren. U ontvangt dan een e-mail met een verificatielink. Wanneer de account is 

ingesteld, kunt u uw tankpas of EV-tagnummer toevoegen.  

 U kunt gevraagd worden of de optie krijgen om een extra 'wachtwoord' aan te maken of 

de aanraak- of gezichtsidentificatiefunctie van uw mobiele apparaat te gebruiken. Let op: 

elke vingerafdruk die voor touch ID op uw mobiele apparaat is geactiveerd, is geldig. U 

bent verantwoordelijk voor alle aankopen waarbij gebruik wordt gemaakt van 

vingerafdrukken die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen. 

 U moet ervoor zorgen dat u: 

(a) de enige persoon zijn die gebruik maakt van uw Account - niemand machtigen om 

gebruik te maken van uw Account; 

(b) zich slechts op één apparaat tegelijk aanmelden bij de App; 

(c) uw wachtwoord en wachtwoordcode beschermen - bijvoorbeeld uw wachtwoord of 

wachtwoordcode aan niemand vertellen, uw wachtwoord of wachtwoordcode niet 

opschrijven en uw wachtwoorden niet digitaal op uw mobiele apparaat opslaan; en 

(d) uw Accountgegevens bij te werken als uw gegevens veranderen - het is bijvoorbeeld 

van essentieel belang dat als uw e-mailadres verandert, u dit bijwerkt om uw Account te 

kunnen blijven gebruiken. U moet uw Accountgegevens bijwerken wanneer de 

vervaldatum van uw Card of EV-tag is bereikt, of wanneer de virtuele pin van uw Card 

verandert (indien van toepassing). 

 Travelcard is niet verplicht om te controleren of een instructie of bevestiging die via uw 

Account wordt gegeven, van u afkomstig is en Travelcard is alleen aansprakelijk voor 

verlies of schade die voortvloeit uit uw verzuim om uw apparaat, wachtwoord en 

wachtwoordcode te beschermen in de omstandigheden die worden beschreven in artikel 

3.6 hieronder. 

 U dient het Travelcard support team onmiddellijk op de hoogte te stellen en een verzoek 

in te dienen tot verwijdering of tijdelijke opschorting van uw Account (hierna te noemen 



GEBRUIKSVOORWAARDEN: Travelcard App  Laatst bijgewerkt op June 20, 2022 

4/11 
 

een Verwijderingsverzoek), indien de veiligheid van uw Account in gevaar wordt gebracht 

als gevolg van: 

(a) diefstal of verlies van uw mobiele apparaat; 

(b) (vermoedelijke) bekendmaking van uw wachtwoord en/of wachtwoordcode aan een 

andere persoon; en/of 

(c) onbevoegde toegang tot uw Account. 

U dient deze kennisgeving zo spoedig mogelijk per e-mail aan Travelcard te bevestigen 

op info@travelcard.nl, info@travelcard.be.  

 U bent niet aansprakelijk voor niet-toegestane transacties vanaf de tweede werkdag nadat 

Travelcard een Verwijderingsverzoek heeft ontvangen. Travelcard is niet aansprakelijk 

voor transacties die met de App zijn verricht vóór de tweede werkdag na ontvangst van 

een Verwijderingsverzoek door Travelcard. 

 Travelcard kan te allen tijde beveiligingsmaatregelen aannemen en implementeren die zij 

geschikt acht voor Travelcard en kan te allen tijde naar eigen goeddunken 

beveiligingsmaatregelen wijzigen en toevoegen aan de Travelcard App. 

 De veiligheid van uw Account is belangrijk voor Travelcard. Travelcard kan echter niet 

garanderen dat de App altijd beschikbaar, storingsvrij en veilig zal zijn of dat deze vrij zal 

zijn van virussen of andere schadelijke programma's. U stemt ermee in zich bewust te zijn 

van dit risico en het te aanvaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het risico dat 

een derde partij toegang krijgt tot uw Account dat persoonlijke en vertrouwelijke informatie 

bevat. 

4. TOEGESTAAN GEBRUIK 

 Dat mag: 

(a) toegang tot enig deel van de App; en 

(b) één kopie van één of alle pagina's afdrukken voor uw persoonlijk, niet-commercieel 

gebruik en als ondersteuning voor uw administratie. 

 Dat mag je niet: 

(a) Materiaal in de App te kopiëren (hetzij door het af te drukken op papier, op schijf op 

te slaan, te downloaden of anderszins te kopiëren), te verspreiden (met inbegrip van het 

verspreiden van kopieën daarvan), door te geven, te wijzigen, te vervalsen of te 

misbruiken of er anderszins gebruik van te maken, behalve zoals beschreven onder "U 

mailto:info@travelcard.be
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mag" in artikel 3.1 van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze beperkingen zijn van 

toepassing op zowel alle als een deel van het materiaal in de App; 

(b) een copyright, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsvermelding te 

verwijderen in het oorspronkelijke materiaal van de App of enig materiaal dat is 

gekopieerd of afgedrukt van de App; 

(c) link naar de App;  

(d) de App (of enig deel daarvan) te gebruiken op een onwettige manier, het te gebruiken 

voor onwettige doeleinden of het te gebruiken op een andere manier die niet in 

overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden. Evenmin mag u frauduleus of 

kwaadwillig handelen, bijvoorbeeld door de App te hacken of vervormende code, 

inclusief virussen, of schadelijke gegevens in de App of het besturingssysteem in te 

voegen; 

(e) de App te gebruiken op een manier die de systemen van Travelcard of de beveiliging 

daarvan of de systemen van andere gebruikers zou kunnen beschadigen, uitschakelen, 

overbelasten, aantasten, in gevaar brengen of onveilig zou kunnen maken, of op een 

manier die het gebruik voor enige andere gebruiker nadelig zou kunnen beïnvloeden 

(f) informatie of gegevens van de App of Travelcard systemen te verzamelen. Evenmin 

mag u (proberen om) transmissies van of naar de servers waarop de App draait te 

ontcijferen; 

(g) eigendomsvermeldingen te wijzigen of te verwijderen van gedownload of afgedrukt 

materiaal van de App; 

(h) beveiligingstechnologie of software van de App omzeilen of wijzigen; 

(i) de App of een van zijn functionaliteiten voor commerciële doeleinden te gebruiken, 

zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Travelcard. 

5. BETALING 

 Wanneer u de Travelcard App gebruikt om brandstof te kopen, controleert Travelcard 

vooraf of u gemachtigd bent om de transactie aan te gaan (Pre-autorisatie). Als er geen 

Pre-autorisatie wordt afgegeven, kunt u de aankoop helemaal niet doen. 

 De Travelcard App maakt gebruik van de locatie diensten op het native operating system 

van uw mobiele apparaat om te bepalen op welke Locatie u zich bevindt. Om de App te 

kunnen gebruiken voor het tanken heeft de App toegang nodig tot uw huidige Locatie. U 

dient Travelcard hiervoor toestemming te geven door Locatie Services in te schakelen via 

het toestemmingssysteem op het native operating system van uw mobiele apparaat. Het 

bevestigen van uw locatie is onderdeel van de veiligheidsmaatregelen. Voordat u kunt 
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tanken met behulp van de App, moet u eerst de geselecteerde pomp in de App aanwijzen 

door middel van het pompnummer (hierna te noemen: Geselecteerde pomp). Uw verzoek 

vervalt indien de uitgifte van brandstof bij de Geselecteerde pomp niet begint binnen een 

"time-out periode" die begint wanneer u het scherm "Start met tanken" ziet en eindigt op 

een tijdstip dat van tijd tot tijd door Travelcard wordt bepaald (hierna te noemen: time-out 

periode). 

 U kunt uw verzoek om welke reden dan ook annuleren tot het moment waarop u de 

brandstofslang aan de Selected-pomp opheft.  

 De tanktransactie wordt beëindigd door de slang op de juiste wijze terug te hangen in de 

pomp. De pomp zal automatisch uitschakelen wanneer de kaartlimiet die door Travelcard 

of de Rekeninghouder aan de Kaart is gekoppeld (hierna: Kaartlimiet) is bereikt. In dit geval 

zal het pompmechanisme daadwerkelijk stoppen met tanken bij een bedrag tot € 2,00 

onder de Kaartlimiet. Wij nemen deze veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat de 

transactie de Kaartlimiet overschrijdt.   

 BELANGRIJK: Indien de transactie succesvol is afgerond, zal dit via de App worden 

bevestigd en ontvangt u een transactieoverzicht. Indien de App een foutmelding geeft 

nadat u heeft getankt, is de betaling niet succesvol geweest en dient u ervoor te zorgen 

dat de betaling op een andere manier wordt uitgevoerd. U blijft verantwoordelijk voor het 

betalen van de gekochte brandstof.  

 BELANGRIJK: Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wanneer u de 

Travelcard App gebruikt om te tanken, u de juiste Locatie (indien van toepassing) en het 

juiste pompnummer selecteert voor de pomp waar u wilt tanken. Als de geselecteerde 

pomp niet de pomp is waar u tankt, geldt het volgende: 

(a) als een andere persoon bij de Geselecteerde pomp gaat tanken binnen de time-out 

periode, wordt de door de Locatie geleverde brandstof in rekening gebracht via de 

Travelcard App (d.w.z. uw Kaart).  

(b) de brandstof niet op uw Kaart in rekening is gebracht. U hebt in dat geval dus niet 

voor die brandstof betaald en u blijft er aansprakelijk voor. U moet naar de winkel gaan 

om de door u ontvangen brandstof te betalen. 

 BELANGRIJK: Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wanneer u de 

Travelcard App gebruikt bij het tanken de slang van uw Geselecteerde pomp correct wordt 

opgehangen na het tanken. Als de slang van de Geselecteerde pomp niet correct wordt 

opgehangen en iemand blijft tanken bij de Geselecteerde pomp, wordt alle door Travelcard 
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verstrekte brandstof in rekening gebracht bij uw Card-accounthouder in overeenstemming 

met de voorwaarden van Travelcard. 

6. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Persoonlijke gegevens en andere informatie met betrekking tot u die Travelcard van u verkrijgt 

via de App zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring. 

Door de App te downloaden stemt u in met het gebruik van de informatie in overeenstemming 

met onze Privacy Verklaring. Lees de Privacy Verklaring, die door deze verwijzing in deze 

Gebruiksvoorwaarden is opgenomen, zorgvuldig door voordat u verder gaat. 

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM 

 Travelcard is eigenaar van of heeft een geldige licentie verkregen voor het gebruik van 

alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met 

betrekking tot de App. Alle eigendomsrechten over en met betrekking tot de App (anders 

dan het recht om de App te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden) 

berusten uitsluitend bij Travelcard en/of haar licentiegevers (al naar gelang het geval). 

 Elk gebruik van de App op een wijze die niet is toegestaan volgens deze Voorwaarden, 

inclusief maar niet beperkt tot wederverkoop, overdracht, wijziging of distributie van de 

App of een deel daarvan, is verboden. 

 Travelcard is niet verplicht om documentatie, ondersteuning, telefonische assistentie of 

verbeteringen of updates voor de App te leveren. 

8. VOORWAARDEN VAN DERDEN 

 Travelcard kan gebruik maken van applicaties, diensten en software van derden in de App, 

inclusief maar niet beperkt tot software voor locatie- en kaartdiensten, en software voor 

marktanalyse, marktonderzoek en beloningsprogramma's, die allemaal informatie over u 

kunnen verzamelen en rapporteren in verband met uw gebruik van de App (zoals locatie-

informatie, apparaatgegevens en gebruikerscontent). 

 Wanneer u de App gebruikt stemt u in met het gebruik door Travelcard van dergelijke 

software en diensten van derden. U stemt ook in met alle toepasselijke 

gebruiksvoorwaarden, licenties en privacy beleid met betrekking tot dergelijke software en 

diensten van derden. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u zich houdt 

aan alle voorwaarden van derden, met inbegrip van het privacybeleid van derden waarvan 

https://travelcard.nl/privacyverklaring/
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u op de hoogte bent gesteld in onze Privacyverklaring, en dat u op de hoogte bent van het 

privacybeleid van derden dat samen met deze Voorwaarden op u van toepassing kan zijn.  

9. VERWIJDERING VAN DE APP 

 U kunt de Kaart of EV-tag te allen tijde uit uw account of uw account in de app verwijderen. 

Als u uw Card, EV-tag of account verwijdert, verwijdert Travelcard alle informatie met 

betrekking tot Card die is opgeslagen in de app, evenals uw transactiegeschiedenis, 

behalve voor zover Travelcard informatie moet bewaren om te voldoen aan wettelijke en 

financiële vereisten.  

  Travelcard behoudt zich het recht voor om de App, een van de Diensten, de functionaliteit 

van de App of uw specifieke account op elk gewenst moment op te schorten of onmiddellijk 

te beëindigen, met of zonder reden of kennisgeving. Indien Travelcard uw toegang tot de 

App beëindigt of opschort, zal elke poging die u doet om u aan te melden bij de App 

mislukken, tenzij of totdat Travelcard de opschorting van uw Account opheft. 

 Indien Travelcard uw Account en/of toegang tot de App opschort of beëindigt als gevolg 

van uw schending van deze Voorwaarden, is het u niet toegestaan om een nieuw account 

aan te maken om de opschorting of beëindiging te omzeilen. 

 Alle bepalingen in de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, 

blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

eigendomsbepalingen, schadeloosstellingen en beperkingen van aansprakelijkheid. 

10. WIJZIGINGEN IN DE APP 

 Travelcard kan te allen tijde de vorm, inhoud en/of functionaliteit van de App of een deel 

daarvan wijzigen. Indien Travelcard onderhoudswerkzaamheden moet uitvoeren, kan het 

zijn dat u de App geheel of gedeeltelijk niet kunt gebruiken terwijl Travelcard dergelijke 

werkzaamheden voltooit, maar Travelcard zal proberen de tijd dat de App niet beschikbaar 

is voor gebruik tot een minimum te beperken. 

 Updates voor de App kunnen van tijd tot tijd worden uitgebracht. Afhankelijk van de update 

kan het zijn dat u de App geheel of gedeeltelijk niet kunt gebruiken totdat u de laatste 

versie van de App heeft gedownload en eventuele nieuwe voorwaarden heeft 

geaccepteerd. 
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11. AANSPRAKELIJKHEID 

 Travelcard verstrekt de App aan u "zoals deze is" en u gebruikt deze App op eigen risico. 

Voor zover toegestaan door de wet, zijn alle garanties en voorwaarden, hetzij expliciet, 

impliciet of wettelijk, met betrekking tot de App en de levering van de Diensten uitgesloten. 

 Voor zover toegestaan door de wet, zullen Travelcard of haar directeuren, werknemers, 

agenten, partners of enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of 

leveren van de App (hierna te noemen Vertegenwoordigers) in geen geval aansprakelijk 

zijn op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins onder 

of in verband met deze Voorwaarden en/of uw gebruik van of onvermogen tot gebruik van 

de App en een of meer Diensten. Dit is zonder beperking van toepassing op enige schade 

die u, of de rekeninghouder van uw Kaart, zou kunnen lijden als gevolg van of in verband 

met: 

(a) software en diensten van derden die in de App zijn opgenomen (zie Artikel 7 

hierboven); 

(b) bugs, virussen en dergelijke (ongeacht de bron van herkomst); 

(c) de handelingen of het niet-handelen van andere gebruikers van de Travelcard app; 

(d) het kiezen van een onjuiste plaats, een onjuist pompnummer of een onjuist 

opgehangen slang bij een geselecteerde pomp na het tanken bij gebruik van Bijtanken 

(zie paragraaf 5.6 hierboven); 

(e) handelingen of nalatigheden van deelnemende locaties; 

(f) opschorting of verlies van toegang tot de Travelcard App of enige andere 

functionaliteit; 

(g) onbevoegd gebruik of misbruik van uw Travelcard App account om welke reden dan 

ook wanneer Travelcard geen schriftelijke kennisgeving van verwijdering heeft 

ontvangen in overeenstemming met artikel 3.4; 

(h) onbevoegde toegang tot uw Travelcard App profiel of enige informatie die via uw 

Travelcard App account is verstrekt, met inbegrip van betalingsgegevens; 

 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Travelcard voor overlijden of 

persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Travelcard of voor fraude of 

frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten. 

 U bent verantwoordelijk tegenover Travelcard voor alle claims, kosten, schade, verliezen, 

aansprakelijkheden, uitgaven of juridische procedures die door een andere persoon tegen 
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Travelcard worden ingesteld als gevolg van onbevoegde toegang tot uw Account en/of uw 

gebruik van de App in strijd met deze Voorwaarden of de voorwaarden van derden. 

 U stemt ermee in dat de App kosteloos ter beschikking wordt gesteld en dat de uitsluitingen 

van aansprakelijkheid en schadeloosstelling zoals uiteengezet in deze clausule billijk en 

redelijk zijn. 

12.  WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN 

 Met inachtneming van de rest van deze clausule, kan Travelcard deze Voorwaarden van 

tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie in de App te publiceren. Controleer 

regelmatig de gepubliceerde Voorwaarden in de App op wijzigingen. Door uw gebruik van 

de App onverminderd voort te zetten na de publicatie van de bijgewerkte Voorwaarden, 

accepteert u de bijgewerkte Voorwaarden. 

 De wijzigingen die Travelcard zonder uw toestemming in deze Voorwaarden kan 

aanbrengen, zijn beperkt tot wijzigingen: 

(a) voor updates van de functionaliteit, beveiliging, opties en Diensten die beschikbaar 

zijn in de Travelcard App; 

(b) om de voorwaarden van derden weer te geven die van toepassing zijn op Travelcard 

en/of de Travelcard App; 

(c) die in het algemeen gunstig zijn voor de gebruikers van de Travelcard App of geen 

nadelige gevolgen hebben voor hen; en/of 

(d) die noodzakelijk zijn om wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven. 

 Travelcard zal u vragen om via de Travelcard App te bevestigen dat u akkoord gaat met 

de bijgewerkte Voorwaarden indien de bijgewerkte Voorwaarden andere wijzigingen 

bevatten. Uw voortgezet gebruik van de Travelcard App is afhankelijk van uw bevestiging 

dat u akkoord gaat met de bijgewerkte Voorwaarden.  

13. SLOTBEPALINGEN 

 U dient zich te houden aan alle aanvullende voorwaarden of instructies van Travelcard die 

onder uw aandacht worden gebracht in de App, bij het opzetten van uw Account of bij het 

gebruik van de App. 

 U gaat akkoord met het volgende: 

(a) u zult uw Account niet toewijzen of anderszins overdragen aan iemand anders; 
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(b) zult u de App niet gebruiken voor onwettige doeleinden, op een wijze die de werking 

van de App onderbreekt, beperkt, beschadigt of vermindert, om bestanden over te 

brengen die virussen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige programma's 

bevatten, om toegang te verkrijgen of trachten te verkrijgen tot de accounts van andere 

Travelcard App rekeninghouders of om veiligheidsmaatregelen te omzeilen; 

(c) u niets doet waarvan Travelcard redelijkerwijs meent dat het onfatsoenlijk is of haar 

reputatie, de App of de Diensten zou kunnen schaden; en 

(d) u voldoet aan alle toepasselijke wetten. 

 Indien een bepaling van deze Voorwaarden onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, 

zal die bepaling worden beperkt of verwijderd voor zover dat minimaal mogelijk is, zodat 

deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht blijven. Het niet uitoefenen 

van enig recht door Travelcard zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand 

van dat recht of van enige andere rechten die Travelcard kan hebben. 

 Indien u in Nederland woont op het moment dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden, 

dan worden deze Voorwaarden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met 

Nederlands recht, en de Nederlandse rechtbanken zijn bevoegd om te oordelen over 

geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden. Indien u in België woont op het moment 

dat u met deze Voorwaarden instemt, worden deze Voorwaarden beheerst door en 

geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en zijn de Belgische 

rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze 

Voorwaarden. 

 

 

 


