Algemene Voorwaarden ‘Share a Porsche’
Deze Algemene Voorwaarden, alsmede het beleid en de richtlijnen (inclusief de Share -aPorsche Privacyverklaring) (hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘Algemene Voorwaarden’)
zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de App (zoals hierna gedefinieerd)
van Pon’s Automobielhandel B.V. (hierna: ‘Porsche’). Door de App te openen, installeren,
downloaden en gebruiken gaat u, de Gebruiker (zoals hierna gedefinieerd), akkoord met
deze Algemene Voorwaarden. De tekst van deze Privacyverklaring is gepubliceerd op
www.shareaporsche.nl/algemenevoorwaarden,

vanwaar

hij

kan

worden

gedownload,

gelezen, opgeslagen en afgedrukt.
1.

Definities

App:

De Share a Porsche softwareapplicatie, die het eigendom is van
Porsche en waartoe Gebruikers toegang kunnen krijgen via het
internet of op andere door Porsche aan te geven manieren.

Vertrouwelijke

De

Informatie:

bedrijfsgeheimen en alle overige schriftelijke of digitale informatie

App,

documentatie,

software,

de

daarin

verwerkte

die (i) is aangeduid als zijnde vertrouwelijk en/of eigendom van
Porsche, of die vergezeld gaat van een schriftelijke kennisgeving
dat de informatie vertrouwelijk en/of eigendom van Porsche is, of (ii)
niet is aangeduid als of vergezeld gaat van een schriftelijke
kennisgeving dat de informatie vertrouwelijk en/of eigendom van
Porsche is, maar waarvan in redelijkheid kan worden voorzien dat
bekendmaking daarvan aan derden de concurrentiepositie van de
eigenaar van die informatie kan schaden. Tot Vertrouwelijke
Informatie wordt niet gerekend informatie waarvan de ontvangende
partij kan aantonen dat (i) deze reeds algemeen beschikbaar was,
(ii) hij deze rechtmatig heeft verkregen van derden zonder
beperkingen ten aanzien van openbaarmaking, of (iii) hij deze op
onafhankelijke wijze heeft ontwikkeld zonder een beroep te doen op
of gebruik te maken van Vertrouwelijke Informatie.
Klant:

De klant met wie een Leaseovereenkomst is afgesloten.

Overmacht:

Gevallen of omstandigheden, of een combinatie daarvan, die niet
zijn toe te rekenen aan Porsche, waaronder maar niet beperkt tot
het

niet

functioneren

van

het

internet

of

andere

telecommunicatievoorzieningen, niet-nakoming door derden van wie
Porsche afhankelijk is met betrekking tot de App, de gebrekkige
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staat van zaken, apparatuur, software, en/of overheidsmaatregelen.

Leaseovereenkomst:

Het geheel van de door Porsche en haar partners geadministreerde
contracten en abonnementen afgesloten met de Gebruikersgroep
met betrekking tot de operationele lease van het Voertuig, voor een
vooraf vastgestelde duur (12-14 maanden) en aantal kilometers
(25.000-35.000) als onderdeel van het Share-a-Porsche Concept.

Gebruiker:

De Klant en/of andere Gebruikers van de Gebruikersgroep die van
de Klant toestemming hebben gekregen voor het gebruik van de
App, zoals nader omschreven in de Leaseovereenkomst.

Gebruikersaccount:

Een account die een Gebruiker in staat stelt zijn persoonlijke
account te openen en te gebruiken via de App, en die wordt
aangemaakt

met

behulp

van

een

gebruikersnaam

en

activeringscode.
Bundel:

Dat deel van de App waarin informatie is opgenomen met betrekking
tot de Leaseovereenkomst en de Gebruikersgroep.

Gebruikersgroep:

De groep van Gebruikers, bestaande uit 2 tot 4 Gebruikers die een
Voertuig

delen

overeenkomstig

de

bepalingen

van

de

Leaseovereenkomst.
Share-a-Porsche

Het concept dat voorziet in het delen van een Voertuig door

Concept:

verschillende Gebruikers op basis van de Leaseovereenkomst.

Abonnement:

Het abonnement voor het gebruik van de App.

Afgelegde

Het

Kilometers:

geregistreerd door de kilometerteller van het Voertuig middels de

aantal

door

het

Voertuig

afgelegde

kilometers

zoals

CAN-bus.
Telematics Box:

De in het Voertuig geïnstalleerde computer die alle voor het gebruik
van de App relevante gegevens registreert.

Voertuig:

Het door de Klant geleasde Porsche-voertuig als onderdeel van het
Share-a-Porsche Concept.

Abonnement:

De door de Klant op grond van de Leaseovereenkomst afgesloten
abonnementen die de Gebruikers het recht geven de App te openen
en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene
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Voorwaarden.
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2.

Toegang tot en gebruik van de App

2.1.

Een Gebruiker kan zowel privé als bedrijfsmatig toegang hebben tot de App, met
inachtneming van de op hem toepasselijke Leaseovereenkomst en deze Algemene
Voorwaarden.

2.2.

Porsche verleent Gebruiker, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden en
de op hem toepasselijke Leaseovereenkomst, een niet-exclusief, niet-overdraagbaar
recht op het gebruik van de App door het aantal Gebruikers en voor de duur zoals
gespecificeerd in de Leaseovereenkomst.

2.3.

De Klant ziet er ten aanzien van de Gebruikers op toe dat:


het maximale aantal Gebruikers dat toegang heeft tot en gebruikmaakt van de
App, niet meer bedraagt dan het aantal Gebruikers dat is gespecificeerd in de
Leaseovereenkomst;



een Gebruikersaccount niet wordt gebruikt door meer dan een persoon;



elke Gebruiker voor het gebruik van de App gebruikmaakt van een veilig
wachtwoord en dat elke Gebruiker zijn wachtwoord geheim houdt.

2.4.

Het is een Gebruiker niet toegestaan zijn Gebruikersgegevens en sleutel te delen
met

andere

Gebruikers

of

niet-Gebruikers.

De

Gebruikers

zijn

persoonlijk

verantwoordelijk voor het geheimhouden en beveiligen van hun Gebruikersaccounts
en voor alle activiteiten die plaatsvinden op of met gebruikmaking van hun
Gebruikersaccount. Porsche is niet verantwoordelijk voor enige schade voortvloeiend
uit ongeoorloofd gebruik van Gebruikersaccounts.
2.5.

Niets in deze Algemene Voorwaarden legt aan Porsche de verplichting op om
kopieën van computerprogramma’s of codes met betrekking tot de App in de vorm
van een objectcode of broncode beschikbaar te stellen.

2.6.

De

App

en

daarmee

verband

houdende

documentatie,

specificaties

en

eigenschappen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
2.7.

Porsche behoudt zich het recht voor om naar haar eigen redelijke inzicht de toegang
tot en het gebruik van de App door een Gebruiker op te schorten (a) gedurende een
door haarzelf in redelijkheid vast te stellen periode om de App bij te werken en te
onderhouden, (b) gedurende een periode dat de App niet beschikbaar is als gevolg
van omstandigheden die in redelijkheid buiten de macht van Porsche liggen, zoals
overmacht, overheidsmaatregelen, terroristische activiteiten of sociale onlusten, of
technische storingen waarover Porsche in redelijkheid geen controle heeft (zoals
maar niet beperkt tot het geen toegang kunnen krijgen tot het internet), of
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handelingen van derden, zoals maar niet beperkt tot, ‘distributed denial of internet’-
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aanvallen, of (c) wanneer Porsche vermoedt of vaststelt dat een Gebruikersaccount
kwaadaardige software bevat of dat een Gebruiker de App gebruikt voor
kwaadaardige doeleinden, onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden ten aanzien van opschorting van de toegang tot of het gebruik van de
App.
2.8.

De in verband met de App verleende mobiele diensten worden exclusief geleverd
door Vodafone Automotive (hierna: ‘VFA’) en de door VFA geselecteerde nationale
serviceproviders (hierna: ‘NSP’).

3.

Eigendom en beperkingen

3.1.

Gebruiker erkent dat alle rechten op, de eigendom van en het belang in de App,
software, afbeeldingen, gebruikersinterface, audioclips, videoclips, redactionele
inhoud,

documenten

en/of

materialen

verband

houdend

met

App

en

alle

aanpassingen en verbeteringen daarvan, inclusief maar niet beperkt tot de
intellectuele-eigendomsrechten, berusten bij Porsche, haar dochtermaatschappijen
en/of haar licentiegevers en dat deze rechten worden beschermd door de
internationale wetgeving inzake het intellectuele-eigendomsrecht.
3.2.

Het is Gebruiker niet toegestaan:
(i)

de App te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen of aan te passen of
daarvan afgeleide werken te maken;

(ii)

de App in sublicentie te geven, te verkopen, door te verkopen, te verhuren,
te leasen, te distribueren, over te dragen, te delen bij wijze van time sharing, te cederen, of de App te gebruiken als basis voor het ontwikkelen
van een concurrerende oplossing (of voor dat doeleinde een overeenkomst
af te sluiten met een derde); of

(iii) de op of in de App aanwezige logo’s, handelsmerk-, octrooi- of
auteursrechtaanduidingen

en

vertrouwelijkheids-

en

eigendoms-

verklaringen en andere kennisgevingen en markeringen te verwijderen.
Gebruiker is verplicht bij het gebruik van de App alle wet- en regelgeving na te leven.
3.3.

Het is Gebruiker niet toegestaan:
(i)

zijn recht op toegang tot en/of gebruik van de App in sublicentie te geven;

(ii)

onbevoegden of derden toe te staan de App te openen en/of te gebruiken;

(iii) de App te gebruiken voor het verlenen van diensten aan derden;
(iv) de inhoud of ander materiaal aanwezig in de App opnieuw te publiceren of
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te verspreiden en
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(v)
3.4.

wijzigingen in de App aan te brengen.

Het is Gebruiker niet toegestaan derden toestemming te verlenen of aan te zetten
om:
(i)

de App te gebruiken om onwettige, lasterlijke, kwetsende, beledigende,
frauduleuze of obscene content, of content die virussen bevat of
anderszins laakbaar is, zulks ter redelijke beoordeling van Porsche, te
uploaden, te verzenden of anderszins te verspreiden; of

(ii)

een robot, spin of ander geautomatiseerd systeem of handmatig proces te
gebruiken om de inhoud van de App te monitoren of kopiëren.

3.5.

De Leaseovereenkomst bevat aanvullende beperkingen ten aanzien van Gebruikers,
accounts en overige zaken met betrekking tot het gebruik van de App door de
Gebruikers.

4.

Gebruikersaccount en verplichtingen

4.1.

De Gebruiker dient de App te downloaden van een appwinkel (Google Store voor
Android, iTunes voor iOS) en te installeren op zijn mobiele telefoon.

4.2.

Tijdens het registreren voor de App is de Gebruiker verplicht een Gebruikersaccount
aan te maken. In dat verband moet de Gebruiker persoonsgegevens verstrekken,
zoals (maar niet beperkt tot) zijn naam, een gebruikersnaam (alias of schermnaam),
een geldig e-mailadres en telefoonnummer.

4.3.

Een Gebruiker kan op enig moment slechts deel uitmaken van één Gebruikersgroep.
Het is Gebruikers niet toegestaan gedurende de looptijd van de Leaseovereenkomst
over te stappen naar een andere Gebruikersgroep.

4.4.

Als een Gebruiker de App op verschillende apparaten installeert (bijv. meerdere
telefoons), moet de App op elk apparaat afzonderlijk worden geactiveerd.
Kennisgevingen worden overigens slechts naar één apparaat gestuurd. De App kan
niet vaststellen naar welk apparaat een kennisgeving moet worden ver stuurd. De
Gebruiker dient er zelf op toe te zien dat hij kennisgevingen ontvangt en daar kennis
van

neemt.

Porsche

aanvaardt

geen

enkele

verantwoordelijkheid

of

aansprakelijkheid in dit opzicht.
5.

Telematics Box

5.1.

De Telematics Box maakt deel uit van het Voertuig. Het misbruiken, wijzigen en/of
verwijderen van de Telematics Box en/of van het Voertuig leidt direct tot beëindiging
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van de Leaseovereenkomst en van het recht op toegang tot en het gebruik van de
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App. Gebruiker is in dat geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle – directe
en indirecte – kosten en schade(vergoedingen).
6.

App

6.1.

De App bevat de volgende eigenschappen:

6.1.1.

Login: De openingspagina. De Gebruiker krijgt toegang tot de App door zijn
gegevens in te voeren (PIN en/of Activeringscode).


Dashboard: de homepage van de App.



My Rides: het gedeelte waarin de Gebruiker zijn ritten, koppelingen naar de
kaart en overige informatie met betrekking tot een rit kan raadplegen.



Calender: of reservering of ’Reserveer uw Porsche’; het gedeelte van de App
waarin reserveringen van het Voertuig worden beheerd.



Bundle:

zoals

gedefinieerd

in

artikel

1;

bevat

informatie

over

de

Leaseovereenkomst en de Gebruikersgroep.


My Porsche: bevat basisinformatie over de andere Gebruikers of over de
Gebruikersgroep.



Support: bevat koppelingen naar het eerste niveau van het supportteam van
Porsche.



Profile: de persoonlijke pagina van de Gebruiker, waarin hij informatie over
zichzelf kan configureren.

7.

Beëindiging

7.1.

Porsche is gerechtigd de toegang tot en het gebruik van de App door d e Gebruiker te
allen tijde zonder aankondiging te beëindigen in de volgende gevallen:


de Klant vraagt faillissement aan of er wordt een faillissementsaanvraag tegen
hem ingediend of Klant verkrijgt surséance van betaling of wordt anderszins
onderwerp van een insolventieprocedure;



de Klant wordt ontbonden, liquideert zijn onderneming of staakt zijn
bedrijfsactiviteiten of schort deze op; of



de Klant of een van de Gebruikers schendt de bepalingen van deze
overeenkomst en de schending wordt niet binnen twintig (20) werkdagen na
ingebrekestelling opgeheven.

7.2.

Bij beëindiging of afloop van de Leaseovereenkomst eindigt het recht van Gebruiker
op de toegang tot en het gebruik van de App en is Gebruiker verplicht alle
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Vertrouwelijke Informatie in zijn bezit te vernietigen.
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8.

Privacy en gegevensbescherming

8.1.

Porsche verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de bepalingen van haar
Privacybeleid: www.shareaporsche.nl/algemenevoorwaarden

9.

Geheimhouding

9.1.

Gebruiker is verplicht Vertrouwelijke Informatie met betrekking tot Porsche geheim te
houden. Het is Gebruiker niet toegestaan Vertrouwelijke Informatie met betrekking
tot Porsche, inclusief (maar niet beperkt tot) informatie over de App, de met de App
verband houdende dienstverlening, de Leaseovereenkomst en overige activiteiten en
financiële

zaken,

bedrijfsplannen,

intellectuele-eigendomsrechten,

informatie-

systemen, werkmethodes, werknemers en leveranciers die betrekking hebben op de
App, op enigerlei wijze openbaar te maken. Artikel 9.1 is niet van toepassing indien
en voor zover:


Gebruiker wettelijk verplicht is deze informatie bekend te maken, in welk geval
Gebruiker vooraf overlegt met Porsche over hoe hierbij te werk te gaan; of



Gebruiker daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van Porsche
heeft verkregen.

10.

Overmacht

10.1.

Porsche is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar uit
deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen voor zover deze
tekortkoming het gevolg is van Overmacht. Porsche is in geval van Overmacht
gerechtigd de (verdere) uitvoering op te schorten of de (verdere) toegang tot en het
(verdere) gebruik van de App te beëindigen.

11.

Aansprakelijkheid

11.1.

Gebruiker aanvaardt dat, aangezien de App wordt aangeboden via het internet, er
zich momenten kunnen voordoen waarop de App niet beschikbaar is, zoals maar niet
beperkt tot periodes van gepland onderhoud. Porsche doet geen uitspraken en
verstrekt geen garanties – uitdrukkelijk noch impliciet noch wettelijk – ten aanzien
van het gebruik van de App, inclusief de daarmee verband houdende diensten,
documentatie, content, gegevens en materialen die via de App beschikbaar worden
gesteld. Elke impliciete garantie ten aanzien van verhandelbaarheid, geschiktheid
voor een bepaald doel, niet-inbreuk en juistheid wordt expliciet door Porsche
afgewezen. Porsche garandeert niet dat de App storingsvrij en ononderbroken zal
werken, of dat de met behulp van de App verkregen resultaten voldoen aan de
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behoefte van de Klant of dat deze juist en/of volledig zijn.
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11.2.

Porsche is niet aansprakelijk voor het gebruik van de App door Gebruiker en
aanvaardt

geen

aansprakelijkheid

voor

incidentele,

speciale,

indirecte

of

gevolgschade of punitieve schadevergoedingen in verband met enige vordering
voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden. Gebruiker stemt ermee in Porsche te
vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen ten aanzien van alle vorderingen
van derden voortvloeiend uit of verband houdend met (1) een schending van de
overeenkomst door Gebruiker of (2) door Gebruiker binnen of in verband met de App
gegenereerde content.
12.

Overige bepalingen

12.1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de App, de
Telematics Box en de Leaseovereenkomst.

12.2.

In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en documenten van of
waarnaar wordt verwezen door Gebruiker, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
De toepassing van door Gebruiker gebruikte strijdige voorwaarden wordt hierbij door
Porsche afgewezen.

12.3.

Bepaalde content en diensten die via de App beschikbaar worden gesteld, kunnen
materiaal van derden bevatten. Voor het gemak van Gebruiker kunnen in de App
links zijn opgenomen naar de websites van derden. Porsche is niet verantwoordelijk
voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of juistheid daarva n en Porsche
geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid
ten aanzien van de materialen of websites van derden, noch ten aanzien van overige
materialen, producten of diensten van derden. Het is Gebruiker niet toegestaan
materialen van derden zodanig te gebruiken dat hierdoor de rechten van anderen
worden geschonden. Porsche is op generlei wijze verantwoordelijk voor dergelijk
gebruik door de Gebruikers in dit opzicht.

12.4.

In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en eventuele
aanvullende

voorwaarden

(bijvoorbeeld

met

betrekking

tot

promotieacties),

prevaleren de aanvullende voorwaarden.
12.5.

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of onafdwingbaar
wordt verklaard, tast dit de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige
bepalingen niet aan en wordt deze bepaling geïnterpreteerd op een wijze die in
overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. Het niet optreden door Porsche
tegen een schending van deze Algemene Voorwaarden door een Gebruiker of door
anderen houdt geen afstand in van enig recht en tast de rechten van Porsche met
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betrekking tot die of overige schendingen niet aan.
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12.6.

Het is Gebruiker niet toegestaan zijn uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende
rechten en verplichtingen te cederen of over te dragen zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van Porsche.

12.7.

Porsche behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden te
wijzigen.

13.

Toepasselijk recht; bevoegde rechter

13.1.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene
Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in
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Utrecht, onverminderd het recht op beroep.
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