Go About – Gebruiksovereenkomst
Welkom bij Go About. Deze “Gebruiksovereenkomst” is van toepassing op alle Diensten van Go
About. Als je de Diensten gebruikt, ga je akkoord met de inhoud van deze Gebruiksovereenkomst.
Wij, de oprichters van Go About, hebben geprobeerd zo helder mogelijk de afspraken te formuleren.
De leestjd van deze Gebruiksovereenkomst is ongeveer 5 minuten. We raden je aan er rustg tjd voor
te nemen. Mocht je vragen hebben, dan horen we die graag.
Maarten ten Brinke en Jacco Lammers
Oprichters Go About

Over Go About
Dit zijn onze gegevens. Als je vragen hebt, aarzel niet om contact met ons op te nemen.
GO ABOUT B.V.
Binckhorstlaan 36
2516 BE, Den Haag
KvK nummer: 54385490
E-mail: help@goabout.com

Dienst
Go About biedt persoonlijke reisplanning diensten aan via (i) haar website, beschikbaar via
computers, tablets en smartphones, (ii) mobiele applicates, beschikbaar via verschillende Operatng
Systems (zoals: Android en iOS), en (iii) andere digitale en niet-digitale kanalen (de “Dienst”).
De Dienst is beschikbaar voor iedereen die bij ons een account aanmaakt (hierna het “Account”, en
zij die een Account hebben hierna een “Gebruiker”). Als Gebruiker krijg je toegang tot alle
functonaliteiten van de Dienst. Die functonaliteiten kunnen wijzigen (bijvoorbeeld: door een
upgrade of verbetering).
Zonder Account, krijg je toegang tot een beperkt aantal functonaliteiten van de Dienst . Go About
mag eenzijdig wijzigen welke delen van de Dienst beschikbaar zijn zonder Account.

Account
Je kunt via onze website of mobiele applicate een Account aanvragen. Je bent zelf verantwoordelijk
voor het beheer van jouw inlog gegevens. Je Account is persoonlijk en je mag de Dienst dan ook enkel
persoonlijk en niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan je toegangscode
aan anderen te verstrekken. Als je je gegevens verliest of vermoedt dat inbreuk is gemaakt op je
Account, laat het ons dan direct weten.
Go About heef het recht een verzoek tot een Account te weigeren of een Account te beëindigen als
zij een inbreuk op deze Gebruiksovereenkomst vermoedt. Jij mag op elk gewenst moment je Account
beëindigen door bij de Dienst in te loggen en te kiezen voor "account verwijderen".

Aansprakelijkheid
Go About is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Dienst
mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatgheid of bewuste roekeloosheid
van Go About. Go About maakt gebruik van informate van derden en het is mogelijk dat die
informate onjuistheden bevat. Hoewel Go About zich inspant juiste en kwalitatef hoogwaardige
informate te verstrekken, garanderen wij niet de juistheid van onze Dienst. Go About is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden van de Dienst.

Privacy
Go About vindt privacy erg belangrijk en wij behandelen persoonsgegevens dan ook op strikt
vertrouwelijke wijze, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Go About verwerkt de door
jou verstrekte persoonsgegevens ten eerste om optmaal gebruik van je Account mogelijk te maken
en in dit verband met je te communiceren. Go About zal de persoonsgegevens niet aan derden
verstrekken, tenzij (a) je hiermee akkoord bent gegaan, (b) dit noodzakelijk is om goed functoneren
van de Dienst te garanderen, of (c) als Go About daartoe verplicht is op grond van wet of regelgeving.
We verwijzen je naar ons privacy beleid, voor een uitgebreidere toelichtng.

Intellectuele Eigendomsrechten
Op alle inhoud en opmaak van de Dienst rusten rechten van intellectuele en industriële eigendom die
aan Go About toebehoren. Het is zonder voorafgaande toestemming van Go About niet toegestaan
om (delen van) de Dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te
exploiteren.

Gedragsregels Go About
Als voorwaarde voor het gebruik van de Dienst, ga je ermee akkoord geen informate of gegevens via
Go About aan te bieden die inbreuk maken op enige wet-of regelgeving.
Bovendien ga je ermee akkoord dat je (a) geen niet-openbare of beveiligde gebieden van de Dienst
betreedt; (b) geen virussen, wormen, junk mail, spam, ketngbrieven, ongevraagde aanbiedingen of
advertentes van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt aan Go About of haar
gebruikers; (c) niet de kwetsbaarheid van de Dienst of een ander gerelateerd systeem of netwerk
onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authentcate; en (d) geen
scraping zal toepassen of buiten regulier gebruik enige informate aan de Dienst zal ontrekken.

Vrijgeven van informate
Go About mag altjd informate openbaar te maken om (a) zichzelf te verdedigen in rechtszaken of
geschillen, (b) een gerechtelijk bevel te volgen, (c) zich te houden aan weten en regelgeving, en (d)
deze Gebruiksovereenkomst te handhaven.

Feedback
Als je feedback of een klacht hebt over de uitvoering van de Dienst of van deze
Gebruiksovereenkomst dan hoort Go About dat graag. Stuur alsjeblief je klacht (volledig en duidelijk
omschreven) naar help@goabout.com. Je klacht wordt dan zo snel mogelijk behandeld.

Geschillen
Op deze Gebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
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