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Deze overeenkomst heeft betrekking op betalende gebruikers van de app P2000.2.  

 

1 Definities 
In deze gebruikersovereenkomst gelden de volgende definities: 

1.1 P2000.2: Een mobiele applicatie voor iOS waarin gebruikers p2000 meldingen kunnen bekijken. 

1.2 App2000: Het overkoepelende project waar de p2000.2 app onder valt 

1.3 Gebruiker: Alle personen die gebruik maken van de p2000.2 app 

1.4 Premium gebruiker: Gebruikers die door het afsluiten van een betaald abonnement of een speciale 

promotie als premium gebruiker is bestempeld. 

1.5 Advertenties: In deze overeenkomst wordt over advertenties gesproken die in de p2000.2 app door 

de ontwikkelaar van de app zijn geplaatst. 

1.6 Ontwikkelaar: De bouwer van de app; A. Berkhout 

2 Functionaliteit 
 De functionaliteit van de app bestaat uit, maar is niet gelimiteerd tot; 

2.1 Het tonen van meldingen van hulpdiensten in bepaalde gebieden van Nederland. 

2.2 Het filteren van beschikbare informatie op basis van eigenschappen, waaronder locatie. 

2.3 Het actief zenden van berichten naar gebruikers. 

De ontwikkelaar van de app heeft geen verplichting tegenover de gebruiker om de app aan te blijven 

bieden indien de ontwikkelaar niet meer in staat is om de bestaande functionaliteit van de app te 

waarborgen. 

3 Restitutie 
Indien de app langer dan 15 dagen niet functioneert volgens de functionaliteit die onder 2 vermeldt staat, 

waarbij de verantwoordelijkheid aantoonbaar ligt bij de ontwikkelaar van de app, kunnen premium 

gebruikers aanspraak maken op een restitutie van het resterende deel van de looptijd van het door hun 

afgesloten abonnement. Deze restitutie geldt pro rato vanaf de datum dat de premium gebruiker een claim 

indient via info@app2000.nl. Bedragen lager dan €5,00 worden niet gerestitueerd. Gebruikers die met een 

eenmalige betaling tot premium gebruiker zijn bestempeld kunnen geen aanspraak maken op restitutie. Het 

restitutiebedrag kan nooit hoger zijn dan de laatste vergoeding die door de gebruiker van p2000.2 is 

betaald. 

4 Licentie 
Door het afsluiten van een betaald abonnement verkrijgt een gebruiker geen andere rechten dan het 

verwijderen van advertenties uit de p2000.2 app.   

5 Aansprakelijkheid 
De ontwikkelaar kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan door in de app 

weergegeven informatie. Aan de getoonde informatie kunnen door gebruikers van P2000.2 geen rechten 

worden ontleend. 

6 Intellectueel eigendom 
Alle intellectuele eigendommen met betrekking tot de inhoud, vormgeving en auteursrechten berusten op 

de ontwikkelaar van de p2000.2 app, tenzij anders aangegeven. 

7 Overige bepalingen 
Op deze gebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst 

voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan een bevoegd 

rechter in Nederland 


