Algemene voorwaarden MyFord® Mobile
MyFord® Mobile is een applicatie (of "App") die compatibel is met smartphone en website,
bedoeld om zowel de toegankelijkheid van het voertuig als activiteiten om ritten te plannen uit te
breiden tot locaties buiten het voertuig, voor meer comfort en gebruiksgemak. MyFord® Mobile
wordt gepubliceerd door Ford Motor Company, 1 American Road, Dearborn, Michigan 48126
Verenigde Staten van Amerika (hierna "Ford") en wordt uitgegeven door Ford in naam van en
onder leiding van uw lokale aanverwante onderneming van Ford inclusief uw lokale Ford
Company (zie Deel 7(b) hieronder voor gegevens van uw lokale Ford Company).
MyFord® Mobile is verkrijgbaar voor gebruik bij bepaalde uitgeruste elektrische voertuigen die
door Ford of diens aanverwante bedrijven worden geproduceerd, voor verkoop en gebruik in de
Verenigde Staten van Amerika (uitgezonderd territoria van de V.S.), bepaalde Europese markten
en Canada. Uw toegang tot en gebruik van MyFord® Mobile, inclusief de services en functies
("Functies") ervan, zijn onderworpen aan deze Algemene voorwaarden en alle beleid en
richtlijnen, inclusief de Privacyverklaring op www.MyFordMobile.com (voor Noord-Amerika) of
www.MyFordMobile.eu (voor Europa), de Privacyverklaring en Licentieovereenkomsten van de
MyFord® Mobile App, hierna samen de "Algemene voorwaarden" genoemd.
Als uw elektrisch voertuig is uitgerust met een regelmodule telematica (ook gekend als een
ingebouwde modem), hebt u via MyFord® Mobile toegang tot de volgende functies van MyFord®
Mobile:
• Opladen programmeren,
• Mijn auto bedienen,
• Info en Waarschuwingen over Mijn auto.
1. Accepteren en wijziging van Voorwaarden en Services
a. Accepteren van Algemene voorwaarden
Door uw toestemming te geven indien gevraagd, gaat u, de gebruiker ("Gebruiker, "ik",
"u", "uw") ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden, ongeacht
of u deze al dan niet hebt gelezen. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene
voorwaarden, kunt u de Functies van MyFord® Mobile niet uitvoeren of activeren. U
moet minstens 18 jaar oud zijn, of meerderjarig zijn, zoals bepaald door de wetgeving
van de staat, het land of de provincie waar u verblijft, om deze Algemene voorwaarden
te accepteren en de verplichtingen in deze Algemene voorwaarden na te leven.
Bovendien gaat u ermee akkoord alle andere bestuurders, passagiers of gasten in uw
voertuig op de hoogte te stellen van deze Algemene voorwaarden en hen deze
Algemene voorwaarden te doen naleven. U alleen bent verantwoordelijk voor het
gebruik van MyFord® Mobile en de Functies ervan voor uw voertuig, zelfs als u niet de
enige bent die MyFord® Mobile of Functies gebruikt en zelfs als u later verklaart dat het
gebruik van een ander persoon niet geoorloofd was. U kunt het gebruik van MyFord®
Mobile op elk gewenst moment stopzetten zonder verdere gevolgen, als u dat wenst.
Door MyFord® Mobile te activeren en te gebruiken, verklaart u dat u in het bezit bent van een
geldig rijbewijs om een voertuig te besturen in het land waar u verblijft.

b. Wijziging van Algemene voorwaarden
Ford mag deze Algemene voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken, met of zonder
kennisgeving wijzigen en dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk na het publiceren van kracht.
Als we deze Algemene voorwaarden wijzigen, zullen we u op de hoogte brengen van de
wijzigingen. Indien de wijzigingen een fundamentele impact hebben op de aard van de verwerking
of anderszins een aanzienlijke impact op u hebben, zullen wij u voldoende voorafgaande
kennisgeving geven, zodat u de kans krijgt uw rechten uit te oefenen (bijv. bezwaar indienen
tegen de verwerking). Als u niet akkoord gaat met de Algemene voorwaarden of enige
wijziging van de Algemene voorwaarden, dan moet u het gebruik van MyFord® Mobile
onmiddellijk staken.
c. Een exemplaar van deze Algemene voorwaarden bijhouden
Als u een exemplaar van deze Algemene voorwaarden wilt bijhouden, ga dan
naar https://www.myfordmobile.com/legal/index.html, waar u deze kunt opslaan of afdrukken.
d. Wijziging van MyFord® Mobile
Ford mag op elk moment wijzigingen aanbrengen in de inhoud van MyFord® Mobile met of zonder
kennisgeving. De beschikbaarheid, kostprijs en kwaliteit van informatieservices zijn afhankelijk
van tal van verschillende en veranderende overwegingen. Bijgevolg behoudt Ford zich het
onbeperkte recht voor om alle inhoud of Functies te wijzigen, te herschikken, toe te voegen of te
verwijderen, met of zonder kennisgeving aan u. U hebt steeds het recht om uw abonnement op
MyFord® Mobile op te zeggen als u niet akkoord gaat met enige wijziging, of voor enige andere
reden. Als u MyFord® Mobile en de Functies ervan blijft gebruiken na eventuele wijzigingen, gaat
u akkoord met dergelijke wijzigingen.
2. Services
a. Registratie service
Om de Functies van MyFord® Mobile te gebruiken, moet u een geactiveerd MyFord®
Mobileaccount hebben. U kunt een MyFord® Mobile-account aanmaken via
www.MyFordMobile.com (voor Noord-Amerika) of www.MyFordMobile.eu (voor Europa) of via de
MyFord® Mobile App van uw mobiele apparaat met een geldig e-mailadres dat u wilt koppelen
aan uw MyFord® Mobile-account. Om uw MyFord® Mobile-account te activeren, moet u uw
chassisnummer (VIN) of het elektronisch serienummer van de radio (dat te vinden is in het menu
van de radio) registreren. Als u de eerste bent die het VIN van een voertuig met een ingebouwde
modem koppelt aan een MyFord® Mobile-account, dan moet u deze koppeling bevestigen via
berichten in het voertuig. Eigenaars van een account kunnen extra gebruikers toevoegen in hun
eigen account. Als u uw MyFord® Mobile-account koppelt aan het VIN van een voertuig waarvan
u de eigenaar bent of dat u least, bevestigt u dat u de gemachtigde gebruiker van het voertuig
bent en dat u deze overeenkomst in die hoedanigheid mag afsluiten. Dit abonnement kan worden
overgedragen naar een volgende in aanmerking komende eigenaar van het voertuig. Indien nodig
kunt u het voertuig verwijderen van uw e-mailadres, waarna een nieuwe eigenaar het voertuig
dan kan koppelen aan een nieuw e-mailadres via de MyFord® Mobile App. De gegevens die u

aanmaakt als onderdeel van uw account, kunnen ook worden gebruikt op bepaalde websites van
Lincoln en andere websites van Ford Motor Company.
b. Software-updates ingebouwde modem
In het kader van de abonnementservice van de ingebouwde modem van MyFord® Mobile kan
Ford de software ("Software") in de ingebouwde modem en/of in het besturingssysteem van het
voertuig ("Systeem") op afstand bijwerken. U gaat ermee akkoord dat Ford, diens aanverwante
ondernemingen, serviceleveranciers en/of aangestelde vertegenwoordigers de versie van de
Software en/of componenten van het Systeem in het voertuig periodiek kunnen controleren en op
afstand Software-updates, upgrades, aanvullingen of wijzigingen aan de Software kunnen bieden
zonder verdere kennisgeving of aanvullende toestemming. Deze updates of wijzigingen kunnen
bijvoorbeeld de veiligheid of beveiliging verbeteren, verbeterde functies bieden of kunnen ervoor
zorgen dat het voertuig naar behoren blijft werken. Sommige functies kunnen beperkt zijn of
onderbroken worden tijdens de aflevering van deze Software-updates of wijzigingen. Deze
Software-updates of wijzigingen kunnen invloed hebben op gegevens die u hebt opgeslagen in
het voertuig of kunnen deze gegevens wissen. Ford is niet verantwoordelijk voor beïnvloede of
gewiste gegevens als gevolg van een Software-update of wijziging. U gaat ermee akkoord de
Software-updates of wijzigingen te gebruiken in overeenstemming met de Licentieovereenkomst
voor eindgebruikers ("EULA") van de voertuigsoftware, die in de Handleiding staat, inclusief
eventuele aanvullende EULA-bepalingen die de Software-updates of wijzigingen vergezellen.
U kunt uw toestemming om de Software-updates of wijzigingen te ontvangen te allen tijde
intrekken door het VIN te verwijderen uit al uw gekoppelde MyFord® Mobile-accounts of een
volledige reset van het voertuig uit te voeren. Als u vragen hebt of hulp nodig hebt, kunt u contact
opnemen met het Customer Relations Center (zie deel 7(b) van de Privacyverklaring hieronder
voor contactgegevens). Ford wil de toestemming krijgen om Software-updates te bieden in diens
naam en in naam van en onder leiding van uw lokale aanverwante onderneming van Ford,
inclusief uw lokale Ford Company (zie Deel 7(b) hieronder voor gegevens van uw lokale Ford
Company).

c. Gratis service
MyFord® Mobile omvat een gratis abonnement dat wordt geactiveerd op de verkoopdatum van
het voertuig, waarvoor compatibele 3G mobiele netwerkconnectiviteit vereist is en wat afhankelijk
is van de beschikbaarheid van een 3G-netwerk. Evoluerende technologie/mobiele netwerken
kunnen toekomstige functies beïnvloeden. Kosten voor berichten en data kunnen van toepassing
zijn. Raadpleeg www.myfordmobile.com (voor Noord-Amerika) of www.MyFordMobile.eu (voor
Europa) voor meer informatie. Deze gratis service is beschikbaar voor oorspronkelijke eigenaars
en wordt volledig overgedragen naar volgende eigenaars. Ford behoudt zich het recht voor om
uw connectiviteitsservices op elk moment te annuleren:
• als wordt vastgesteld dat u niet in aanmerking komt,
• als u deze voorwaarden schendt of niet naleeft, of
• om elke andere reden naar eigen goeddunken van Ford.

Er worden geen terugbetalingen gedaan indien MyFord® Mobile wordt geannuleerd of de
services voor netwerkconnectiviteit niet meer beschikbaar zijn.
d. Profielgegevens
Met MyFord® Mobile kunt u profielgegevens en voorkeuren instellen in uw account via
www.MyFordMobile.com (voor Noord-Amerika) of www.MyFordMobile.eu (voor Europa) of via de
MyFord® Mobile App. U kunt waarschuwingen/meldingen aanvragen en locaties opslaan,
inclusief oplaadstations die u kunt gebruiken bij navigatie. U mag geen godslasterlijke of obscene
namen aanmaken. Ford behoudt zich het recht voor om de service te verwijderen en/of stop te
zetten als godslasterlijke of obscene namen worden gebruikt, en om naar eigen goeddunken te
bepalen welke inhoud godslasterlijk of obsceen is. Als u een inwoner van Europa bent, worden
alle profielgegevens die u verstrekt, doorgestuurd van de Europese Economische Ruimte
("E.E.R.") en opgeslagen, verwerkt en ter beschikking gesteld aan Ford en aan andere
bedrijven, zoals de serviceleveranciers van Ford in de Verenigde Staten; Ford eist dat
dergelijke serviceleveranciers een even strenge mate van bescherming bieden om de
Functies en gevraagde services te leveren.

e. Wijziging, beperking of beëindiging van accounts of services
Ford behoudt zich het recht voor om uitsluitend naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande
kennisgeving:
• het gebruik van accounts te beëindigen of te beperken;
• de service zonder kennisgeving te wijzigen, te beperken of stop te zetten; en
• inhoud te verwijderen of te bewerken.
De eigenaar is ervoor verantwoordelijk om het MyFord® Mobile-account te verwijderen/over te
dragen. U en uw dealer bent verantwoordelijk voor alle afspraken voor service en gekoppelde
voertuigservices en deze moeten worden uitgevoerd volgens het servicebeleid van uw dealer.
Wanneer u MyFord® Mobile hebt geactiveerd, kunt u het account deactiveren door de instellingen
terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, alle voertuigen gekoppeld aan het account te
verwijderen of het account over te dragen aan een andere gebruiker en deze toe te staan u te
verwijderen op www.MyFordMobile.com (voor Noord-Amerika) of www.MyFordMobile.eu (voor
Europa). Als het voertuig, en het gekoppelde VIN-nummer, tweedehands is, raden we aan dat u
een volledige reset uitvoert wanneer u het voertuig in het bezit krijgt, om het te verwijderen van
eventuele bestaande MyFord® Mobile-accounts.
f. Kosten
MyFord® Mobile wordt gratis aangeboden. Er kunnen echter wel kosten voor het gebruik van uw
mobiele telefoon en data worden aangerekend wanneer u MyFord® Mobile gebruikt.

3. Bereik en beschikbaarheid
a. Beschikbaarheid in VS, EU en Canada
MyFord® Mobile is beschikbaar in de Verenigde Staten (uitgezonderd territoria van de V.S.),
Canada en bepaalde Europese markten. Niet alle Functies of services zijn beschikbaar op alle
markten en de dekking is beperkt tot de dekking van uw mobiele telefoon.
b. Dataservices van derden
MyFord® Mobile gebruikt data van derden om services te bieden en het is mogelijk dat de
geleverde gegevens, inclusief kaarten, niet altijd accuraat zijn. Ford is op geen enkele manier
verantwoordelijk voor eventuele gegevens die door derden worden geleverd. Kaarten die worden
gebruikt door dit systeem kunnen inaccuraat zijn omwille van gewijzigde wegen,
verkeersregelingen of rijomstandigheden.
c. Onderbrekingen van service
MyFord® Mobile kan af en toe niet beschikbaar zijn of onderbroken worden om uiteenlopende
redenen, zoals omgevings- of topografische omstandigheden en andere redenen, waarover Ford
geen controle heeft. De service kan ook niet beschikbaar zijn op bepaalde plaatsen (bijv. in
tunnels, parkeergarages, in gebouwen of in de buurt van gebouwen), in de buurt van andere
technologieën, netwerkdekking of tijdens de aflevering van een Software-update of wijziging. Ford
is niet verantwoordelijk voor eventuele onderbrekingen van MyFord® Mobile of de Functies ervan.
4. Voertuigveiligheid
Waarschuwing: MyFord® Mobile bedienen tijdens het rijden kan uw aandacht van de weg
afleiden, wat kan leiden tot een ongeval en ernstige verwondingen. Verander de
instellingen van MyFord® Mobile niet en voer geen gegevens in tijdens het rijden. Stop het
voertuig op een veilige en legale manier voordat u deze handelingen probeert uit te voeren.
Opmerking: Neem uw sleutel of handzender steeds met u mee wanneer u uw voertuig verlaat.
Ontgrendelen op afstand werkt wellicht niet tijdens serviceonderbrekingen of als de accu bijna
leeg is.
a. Langdurig kijken naar het scherm
Gebruik geen functie waarvoor langdurig kijken naar het scherm nodig is tijdens het rijden. Zet
het voertuig op een veilige en legale manier aan de kant voordat u een functie van het systeem
waarvoor langdurige aandacht nodig is, probeert te gebruiken. Zelfs occasioneel kort kijken naar
het scherm kan gevaarlijk zijn als uw aandacht op een kritisch moment is afgeleid van het rijden.
b. Navigatiefuncties

Eventuele navigatiefuncties in het systeem zijn bedoeld om instructies te geven om u naar een
gewenste bestemming te brengen. Zorg dat alle personen die dit systeem gebruiken, de
instructies en veiligheidsinformatie nauwgezet volledig lezen en volgen.
c. Gevaar voor afleiding
Eventuele navigatiefuncties kunnen handmatig (niet verbaal) moeten worden ingesteld. Als u
dergelijke instellingen probeert uit te voeren of gegevens probeert in te voeren tijdens het rijden,
kan dit uw aandacht in grote mate afleiden, wat kan leiden tot een ongeval of andere ernstige
gevolgen. Stop het voertuig op een veilige en legale manier voordat u deze handelingen probeert
uit te voeren.
d. Inschattingsvermogen bestuurder
Eventuele navigatiefuncties worden alleen als hulpmiddel verstrekt. Neem uw beslissingen tijdens
het rijden op basis van uw waarnemingen van lokale omstandigheden en bestaande
verkeersregels. Dergelijke functie vormt geen vervanging voor uw persoonlijke
inschattingsvermogen. Eventuele voorgestelde routes door dit systeem mogen nooit de lokale
verkeersregels of uw persoonlijke inschattingsvermogen of kennis van veilig rijgedrag vervangen.
e. Veiligheid op de weg
Wanneer u MyFord® Mobile gebruikt, moet u de handen op het stuur en de ogen op de weg
houden. Rijden terwijl u afgeleid bent, kan leiden tot verlies van controle over het voertuig,
ongevallen en verwondingen. Ford raadt ten stelligste aan dat bestuurders uiterst voorzichtig te
werk gaan wanneer ze een apparaat gebruiken dat hun aandacht van de weg kan afleiden. De
belangrijkste verantwoordelijkheid van de bestuurder is het voertuig veilig besturen.
Gebruik steeds straatborden, uw gezond verstand en leef de verkeerswetgeving na. Eventuele
navigatiefuncties worden alleen als hulpmiddel verstrekt. Neem uw beslissingen tijdens het rijden
op basis van uw waarnemingen van lokale omstandigheden en bestaande verkeersregels.
Dergelijke functie vormt geen vervanging voor uw persoonlijke
inschattingsvermogen. Eventuele voorgestelde routes door dit systeem mogen nooit de lokale
verkeersregels of uw persoonlijke inschattingsvermogen of kennis van veilig rijgedrag vervangen.
Volg de voorgestelde route niet als dat zou leiden tot een onveilig of illegaal manoeuvre, als u in
een onveilige situatie terecht zou komen of als u naar een gebied zou worden gestuurd dat u
onveilig acht. De bestuurder is uiteindelijk verantwoordelijk voor het veilig besturen van het
voertuig en moet bijgevolg evalueren of het veilig is om de voorgestelde instructies te volgen.
f. Noodhulpdiensten
Vertrouw niet op eventuele navigatiefuncties in het systeem om u naar de noodhulpdiensten te
brengen. Vraag deze locaties aan de lokale instanties of een medewerker van de
noodhulpdiensten. Wellicht staan niet alle noodhulpdiensten zoals de politie, brandweer,
ziekenhuizen en hospitalen in de kaartdatabase voor dergelijke navigatiefuncties.

g. Berichten
MyFord® Mobile kan tekstberichten of pushmeldingen naar de mobiele telefoon van de
bestuurder sturen. Dergelijke berichten zijn bedoeld om op een veilige manier te worden gelezen,
bijvoorbeeld wanneer het voertuig stilstaat. Lees tekstberichten of pushmeldingen niet tijdens het
rijden. U gaat ermee akkoord om alle toepasselijke federale, lokale en provinciale, regionale of
nationale wetten na te leven.
5. Tekstberichten of pushmeldingen
a. Registratie
Op basis van de voorkeuren voor meldingen die u selecteert op www.MyFordMobile.com (voor
Noord-Amerika) of www.MyFordMobile.eu (voor Europa), kan MyFord® Mobile sms-berichten
(tekstberichten) of pushmeldingen naar uw geregistreerde mobiele telefoon sturen. Door
tekstberichten of pushmeldingen in te schakelen:
• verklaart u dat u de accounthouder van de mobiele telefoon bent of dat u de
toestemming van de accounthouder hebt om dit te doen en,
• gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat MyFord® Mobile u tekstberichten of
pushmeldingen stuurt en dat u deze ontvangt in overeenstemming met de
Privacyverklaring van de MyFord® Mobile App.
Houd rekening met eventuele kosten voor berichten en gegevensverbruik.
b. Uitschrijven
Ford ontvangt uw toestemming in naam van MyFord® Mobile. Het postadres, telefoonnummer en
e-mailadres voor contact met MyFord® Mobile staan hieronder in de Privacyverklaring van de
MyFord® Mobile App. U kunt u op elk moment uitschrijven om geen tekstberichten van MyFord®
Mobile meer te ontvangen. Bel daarvoor naar uw lokale Customer Relationship Center van Ford
(zie Deel 7(b) hieronder voor lokale contactgegevens) of in Noord-Amerika naar 1-800-392-3673.
U kunt zich uitschrijven om geen pushmeldingen meer te ontvangen door deze uit te schakelen
in de instellingen van uw mobiele telefoon of door meldingen uit te schakelen in de App.
6. Accountbeveiliging en wachtwoorden
U bent volledig verantwoordelijk om de gegevens in uw MyFord® Mobile-account vertrouwelijk te
houden, inclusief uw wachtwoord, en voor alle activiteit die wordt uitgevoerd in uw account. U
gaat ermee akkoord Ford onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventueel ongeoorloofd
gebruik van uw account of wachtwoord, of elke andere inbreuk op de veiligheid. U kunt echter
aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die Ford of uw dealer oploopt omdat iemand anders
uw gebruikersnaam, wachtwoord, mobiele telefoonnummer of account gebruikt.
U mag de gebruikersnaam, het wachtwoord, het VIN-nummer, het e-mailadres, het mobiele
telefoonnummer of het account van iemand anders op geen enkel moment gebruiken zonder de
uitdrukkelijke toestemming en goedkeuring van de houder van die gebruikersnaam, dat
wachtwoord, VIN-nummer, e-mailadres, mobiele telefoonnummer of account. In zoverre als
toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen en zullen Ford en uw dealer niet

aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen of schade als gevolg van het feit dat u deze
verplichtingen niet naleeft.
7. Privacyverklaring
a. Privacyverklaring MyFord® Mobile App
Ford Motor Company ("Ford", "wij", "we", "ons" of "onze") respecteert uw privacy en engageert
zich om deze te beschermen.
De volgende publicatie ("Privacyverklaring") vormt de basis waarop alle persoonlijk
identificeerbare gegevens die we van u verzamelen, of die u ons verstrekt, door ons worden
verwerkt. Lees het volgende nauwgezet door om onze visie en praktijken over uw persoonlijk
identificeerbare gegevens en hoe we deze verwerken te begrijpen. Via deze publicatie wil Ford u
een mate van gemoedsrust en vertrouwen bieden in hoe we persoonlijke en andere door ons
verzamelde of door u verstrekte gegevens verzamelen, gebruiken en veiligstellen, en hoe u
contact met ons kunt opnemen als u vragen of problemen hebt. We hopen ten zeerste dat, door
onze praktijken voor omgang met gegevens uit te leggen, Ford een langdurige vertrouwensrelatie
met u zal kunnen opbouwen.
Deze Verklaring (samen met onze Algemene voorwaarden en elk beleid en alle richtlijnen,
inclusief de Privacyverklaring op www.MyFordMobile.com (voor Noord-Amerika) of
www.MyFordMobile.eu (voor Europa), en Licentieovereenkomsten) is van toepassing op uw
gebruik van de MyFord® Mobile App die digitaal wordt verdeeld en verkrijgbaar is op een
openbare marktplaats voor apps ("App Store"), wanneer u de App hebt gedownload op uw
mobiele telefoon of draagbaar apparaat ("Apparaat"), inclusief de functies of services die
toegankelijk zijn via de App ("Functies"), tenzij in de Algemene voorwaarden staat dat er een
afzonderlijke privacyverklaring van toepassing is op een bepaalde Functie, in dat geval geldt
alleen die privacyverklaring.
b. Uw rechten
De gegevensbeheerder voor uw regio staat hieronder. Als privépersoon hebt u het recht te weten
welke informatie wij over u bijhouden en voor welke doeleinden we dat doen, maar ook om
correcties uit te voeren indien nodig. In sommige omstandigheden hebt u ook het recht bezwaar
aan te tekenen tegen onze verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens of ons te vragen
uw gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Als u een inwoner van Europa
bent, in sommige omstandigheden kunt u ook vragen dat uw persoonlijke gegevens aan u worden
verstrekt in een algemeen gebruikt digitaal formaat, zodat u ze kunt delen met andere
organisaties (dit wordt vaak het recht van 'overdraagbaarheid van gegevens' genoemd). We
moedigen u aan contact met ons op te nemen om uw persoonlijke gegevens bij te werken of te
corrigeren als de gegevens veranderen of als de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden
incorrect zijn.
Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, hopen we dat u ons
dat in eerste instantie laat weten, zodat we uw bezorgdheid kunnen aanpakken. U kunt
rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming
dpeurope@ford.com of neem contact op met uw lokale Ford Customer Relationship Center voor
meer informatie. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor
gegevensbescherming.

België. Ford Motor Company (Belgium) N.V., Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel. Customer
Relation Centre +32 (0)2 482 2626, custfobe@ford.com.
Canada. Ford Motor Company of Canada Limited, The Canadian Road, P.O. Box 2000, Oakville,
Ontario, Canada L6K 0C8. Customer Relationship Centre (CRC), 1-800-565-FORD (3673).
Duitsland. Ford-Werke GmbH, Henry-Ford – Str. 1, 50735, Köln. Kundenzentrum, Postfach 71 02
65, 50742 Köln, +49 0221 9999 2 999, kunden@ford.com.
Finland. Oy Ford Ab, Äyritie 24, P.O. Box 33, 01511 Vantaa, Btw-nummer 0108254-6 Ford
Customer Service +3589 725 22022, palvelut@ford.fi.
Frankrijk. FMC Automobiles SAS, 78100 34 rue de la croix de fer, 78100 Saint Germain en Laye.
Centre des relations Clientèle. (+33) 0 800 005 005 (lokale prijs vanaf een vast of mobiel
nummer). crcfr@ford.com

Italië. Ford Italia S.p.A., Andrea Argoli n° 54, 00143 Roma. Customer Relations Center +39 800
22 44 33, tu@ford.com.
Nederland. Ford Nederland B.V., Amsteldijk 216-217, Amsterdam, Nederland 1079 LK.
Customer Relations Center, Postbus 795, 1000 AT Amsterdam. 020 50 44 646 or 707 703 777, klanten@ford.com.
Noorwegen. Ford Motor Norge AS, Postboks 514, 1410 Kolbotn. Customer Relations Center, +47
800 56 105 of +47 22 57 90 99, infonor@ford.com.
Portugal. Ford Lusitana S.A., Avenida da Liberdada, 249, 6º / 7º andar, 1250-143 Lisboa. Centro
de Relações com Clientes, +351 808 200 556, clientes@ford.com.
Spanje. Ford España S.L., Miniparc IV, Caléndula,13, 28109 Alcobendas, Madrid, Spanje. Centro
de Relaciones con Clientes, Tel. +34 902 442 442, y correo electrónico: crcspain@ford.com.
Zweden. Ford Motor Company AB., Box 6046, 400 60 GÖTEBORG, Zweden. Kundservice, +46
31 707 10 10, fordkund@ford.com.
Zwitserland. Ford Motor Company (Switzerland) SA, Geerenstrasse 10, Postfach, 8304
Wallisellen. Kundendienst, +41 (0) 445 111 445, assistch@ford.com.
Verenigd Koninkrijk. Ford Motor Company Limited, Eagle Way, Brentwood, Essex, CM13 3BW,
Engeland. Customer Relations Centre, P.O. Box 7597, Daventry, NN11 1DL, +44 0203 564 4444,
correspo@ford.com.
Verenigde Staten van Amerika. Ford Motor Company, 1 American Rd., Dearborn, MI 48126.
Customer Relationship Center, P.O. Box 6248, Dearborn, MI 48126

c. Informatie die wordt verzameld via MyFord® Mobile
Wanneer u uw MyFord® Mobile-account activeert, verzamelen we informatie over u, inclusief uw
e-mailadres en het mobiele telefoonnummer waaraan u uw service wilt koppelen, en u moet uw
naam opgeven tijdens het registratieproces. Zie de Privacyverklaring die beschikbaar is op
www.MyFordMobile.com (voor Noord-Amerika) of www.MyFordMobile.eu (voor Europa).
Wij en onze MyFord® Mobile-serviceleveranciers kunnen gps- en snelheidsgegevens (zoals de
huidige locatie en rijrichting van uw voertuig), voertuigstatus en -informatie (bijv.
chassisnummer, serienummer van ingebouwde modem, ID van de gebruikte sleutel,
bandenspanning, brandstofpeil, accustatus, oliepeil, status van ruiten, portieren,
portiervergrendeling, alarm en informatie over acculading) en rijeigenschappen (bijv.
waarschuwingslampje veiligheidsgordel, gaspedaalpositie en rempedaalpositie verzamelen,
gebruiken, verwerken, opslaan en delen. Deze gegevens worden gezamenlijk
"voertuiggegevens" genoemd.
Wij en onze MyFord® Mobile-serviceleveranciers mogen gegevens over uw verzoeken
("servicegegevens" genoemd) verzamelen, gebruiken, verwerken, opslaan en delen.
•
uw mobiele telefoonnummer, indien verstrekt,
•
type verzoek,
•
adresgegevens voor verzoeken om rijrichting, en
•
andere informatie die u hebt verstrekt.
Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen in de App en van het
voertuig(en) dat u ermee verbindt om u de Services aan te bieden, inclusief de bovenstaande
services. Wij gebruiken de gegevens ook voor andere legitieme doeleinden, zoals:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

u geweldige functies en services bieden;
ervoor zorgen dat u bepaalde voertuigfuncties kunt gebruiken;
antwoorden op uw verzoeken en uw vragen;
onze activiteiten en onze relatie met u beheren en verbeteren;
de kwaliteit beoordelen van de services die wij en dealers aanbieden, en de services die
onze leveranciers ons of namens ons bieden; u marketingmateriaal sturen dat is
afgestemd op uw communicatievoorkeuren;
uw ervaring en de marketing die u ontvangt personaliseren;
problemen oplossen;
onderzoek uitvoeren en nieuwe en verbeterde producten, services en zakelijke en
marketingstrategieën ontwikkelen;
de wettelijke vereisten of verzoeken van openbare autoriteiten naleven;
onze rechten of eigendom en die van anderen beschermen of verdedigen;
de persoonlijke veiligheid van personen beschermen; en
kwesties van fraude, veiligheid, beveiliging of privacy detecteren, voorkomen of
anderszins aanpakken.

Voertuiggegevens en servicegegevens kunnen worden gekoppeld aan u of het e-mailadres dat u
hebt gekoppeld aan MyFord® Mobile. We kunnen u meldingen via e-mail sturen naar het
emailadres dat u opgeeft, ter bevestiging van uw verzoeken of acties, zoals registratie en
verwijderen van voertuig(en) en resetten van wachtwoorden, zodat u ons kunt melden als u het
verzoek of de actie niet hebt uitgevoerd.
U krijgt een melding in het voertuig over gps met een soortgelijk bericht: "MyFord® Mobile is
actief. Hiermee wordt plaatsbepaling van het voertuig via gps geactiveerd. Breng inzittenden
hiervan op de hoogte. Zie handleiding voor meer informatie. Door te rijden gaat u akkoord met
gps-mapping."
Wij, Ford Motor Company en andere bedrijven van de Ford Motor Company Group wereldwijd
kunnen, indien bij wet toegestaan, uw accountgegevens/de informatie die wij verzamelen als
gevolg van uw gebruik van de App en de Services combineren en, via geautomatiseerde
besluitvormingsprocessen, analyseren, samen met andere informatie die we over u en andere
klanten bezitten ter ondersteuning van de bovenstaande doeleinden. Dit omvat bijvoorbeeld de
analyse van gegevens voor voertuigdiagnose, het uitvoeren van terugroepingen, de evaluatie
van de doeltreffendheid van onze marketing- en klantenservice, het uitvoeren van marktanalyse
en de identificatie van producten of services die voor u interessant kunnen zijn, en contact met
u opnemen om u over dergelijke producten en services te vertellen. Voor meer informatie over
de andere categorieën van informatie die we over u kunnen bijhouden, verwijzen we naar het
privacybeleid dat we u gegeven hebben bij andere producten en services van Ford die u van
ons hebt ontvangen, bijvoorbeeld op de lokale website van Ford.
In dergelijke beperkte omstandigheden kunnen de geautomatiseerde beslissingen die we
nemen een juridisch of soortgelijk effect op u hebben. We nemen dit soort geautomatiseerde
beslissingen over u alleen indien:
• de beslissingen nodig zijn om een contract met u uit te voeren of af te sluiten;
• de beslissingen bij wet zijn toegestaan; of
• u ons de toestemming hebt gegeven om de geautomatiseerde besluitvorming uit te
voeren.
U kunt contact met ons opnemen om verdere informatie te vragen over geautomatiseerde
besluitvorming, en in sommige omstandigheden bezwaar aantekenen tegen ons gebruik van
geautomatiseerde besluitvorming, of vragen dat een geautomatiseerde beslissing door een
persoon wordt gecontroleerd.
d. Op welke juridische gronden gebruiken wij uw informatie?
Er zijn verschillende juridische gronden waarop wij uw informatie kunnen gebruiken:
•

•

zoals hierboven beschreven, moeten we bepaalde gegevens over u gebruiken om ons
contract met u uit te voeren en u de gevraagde Services te bieden, bijvoorbeeld om uw
gebruik van de oplaadfuncties mogelijk te maken; opdat u bepaalde voertuigfuncties
kunt gebruiken; om aan verzoeken te voldoen die u hebt gedaan in de App; om
problemen op te lossen; en om u communicaties over transacties te sturen;
we hebben vaak een legitiem belang in de verwerking van uw gegevens voor bepaalde
doeleinden, bijvoorbeeld om u geweldige functies en services te bieden; om uw ervaring
en de marketing die u ontvangt te personaliseren; om te voorspellen welke producten of

•

•
•
•

services van Ford interessant voor u kunnen zijn; om onze activiteiten en onze relatie
met u te beheren en te verbeteren; om de kwaliteit van de service die wij en dealers
bieden, en de services die onze leveranciers ons of namens ons bieden, te beoordelen;
om nieuwe en verbeterde producten, services, en zakelijke en marketingstrategieën te
ontwikkelen; om onderzoek uit te voeren; om onze rechten en eigendom en die van
anderen te beschermen of te verdedigen; of om kwesties van fraude, veiligheid,
beveiliging of privacy te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
Wanneer we persoonlijke gegevens verwerken om aan onze legitieme belangen te
voldoen, hanteren we robuuste veiligheidsmaatregelen om te garanderen dat uw privacy
wordt beschermd en om te garanderen dat onze legitieme belangen niet worden
opgeheven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden;
In bepaalde situaties zullen we uw toestemming vragen om uw gegevens voor
specifieke doeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld om uw locatie te gebruiken. Indien we
uw toestemming nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, hebt u het
recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Zie het deel 'Uw rechten...'
hierboven voor meer informatie;
In bepaalde omstandigheden moeten we uw gegevens wellicht gebruiken indien we dat
nodig achten om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
In bepaalde omstandigheden moeten we uw gegevens wellicht gebruiken indien we dat
nodig achten om iemands veiligheid of vitale belangen te beschermen; en
In bepaalde omstandigheden moeten we uw gegevens wellicht gebruiken voor bepaalde
doeleinden in het algemeen belang.
e. Waar uw gegevens worden opgeslagen

Uw persoonlijke gegevens worden lokaal op uw mobiele apparaat opgeslagen en op servers die
door ons en onze serviceleveranciers worden beheerd. Uw persoonlijke gegevens worden
behandeld in overeenstemming met de lokale wetgeving betreffende gegevensbescherming en
kunnen worden overgedragen binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"), evenals naar
landen buiten de EER (inclusief naar de Verenigde Staten). De landen waarnaar we uw
persoonlijke gegevens overdragen, worden door de Europese Commissie wellicht niet geacht
voldoende bescherming te garanderen voor persoonlijke gegevens. Wanneer we uw persoonlijke
gegevens overdragen buiten de EER, zullen we bijgevolg gepaste veiligheidsmaatregelen
opzetten conform onze wettelijke verplichtingen om te garanderen dat uw persoonlijke gegevens
afdoende worden beschermd, ongeacht het land waarnaar de gegevens worden overgedragen.
Deze veiligheidsmaatregelen kunnen het volgende omvatten: het verkrijgen van contractuele
garanties van elke derde partij die toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens dat uw persoonlijke
gegevens zullen worden beschermd door normen die gelijkwaardig zijn met de normen die uw
persoonlijke gegevens beschermen wanneer deze zich in de EER bevinden. Neem contact met
ons op (zie het deel Contact met ons opnemen) als u graag meer wilt weten over hoe we uw
persoonlijke gegevens beschermen wanneer deze worden overdragen buiten de EER, of om een
kopie van de veiligheidsmaatregelen te verkrijgen die we opzetten om uw persoonlijke gegevens
te beschermen wanneer deze worden overgedragen.

f. Informatie gedeeld met derden
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw persoonlijk identificeerbare gegevens worden gedeeld
met MyFord® Mobile-serviceleveranciers inclusief leveranciers van plaatsbepaling en netwerken
in de cloud. De serviceleveranciers van MyFord® Mobile van Ford moeten persoonlijk
identificeerbare gegevens vertrouwelijk houden en mogen deze gegevens niet gebruiken voor
een ander doel dan om de service voor Ford uit te voeren.
Ford zal persoonlijk identificeerbare gegevens gekoppeld aan de App niet delen met andere
derden voor hun onafhankelijk gebruik. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Ford uw persoonlijk
identificeerbare gegevens echter kan delen indien we van mening zijn dat dit nodig is om aan een
wettelijke vereiste of verzoeken van openbare autoriteiten te voldoen; om onze rechten of
eigendom of die van anderen te beschermen; om de persoonlijke veiligheid van personen te
beschermen; of om kwesties van fraude, veiligheid, beveiliging of privacy te detecteren, te
voorkomen of anderszins aan te pakken.
In de bovenstaande omstandigheden kunnen Ford en diens serviceleveranciers persoonlijk
identificeerbare gegevens onthullen, zonder kennisgeving. Als u hier niet mee akkoord gaat,
mag u MyFord® Mobile niet activeren of gebruiken. Als u uw toestemming later zou willen
intrekken, dan moet u onmiddellijk het gebruik van MyFord® Mobile stopzetten en uw account
verwijderen.
g. Niet-identificeerbaar gemaakte, niet-persoonlijk identificeerbare gegevens
Ford kan bepaalde gegevens die werden verzameld met betrekking tot de service,
nietidentificeerbaar maken (Niet-identificeerbaar gemaakte gegevens). Deze Nietidentificeerbaar
gemaakte gegevens bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Nietidentificeerbaar
gemaakte gegevens kunnen voor elk doel worden gebruikt door Ford, aanverwante
ondernemingen van Ford en geselecteerde onderaannemers wereldwijd. Als u niet akkoord gaat
met het gebruik van Niet-identificeerbaar gemaakte gegevens, mag u MyFord® Mobile niet
activeren of gebruiken. Als u uw toestemming later zou willen intrekken, dan moet u onmiddellijk
het gebruik van MyFord® Mobile stopzetten en uw account verwijderen.
h. Privacy van communicatie via draadloze netwerken
Omdat MyFord® Mobile services levert via draadloze netwerken, kunnen we niet garanderen
dat uw communicaties niet zullen worden onderschept door anderen. U gaat ermee akkoord
dat, in zoverre als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wij niet aansprakelijk zullen zijn
voor schadevergoedingen voor eventuele schendingen van privacy bij communicatie over
dergelijke netwerken.
Hoewel we ons best doen om uw persoonlijk identificeerbare gegevens te beschermen, kunnen
we de veiligheid van uw persoonlijk identificeerbare gegevens die worden doorgestuurd naar
onze vestigingen niet garanderen; elke transmissie gebeurt op uw eigen risico. Wanneer u ons
persoonlijk identificeerbare gegevens stuurt, worden "Secure Socket Layers" (of "SSL") of
soortgelijke technologieën gebruikt om uw persoonlijk identificeerbare gegevens te beschermen
tijdens het doorsturen.

Alle persoonlijk identificeerbare gegevens die u ons verstrekt of die worden verzameld van uw
voertuig, worden gecodeerd bij het doorsturen en opgeslagen op de beveiligde servers van onze
serviceleveranciers. Wanneer we uw gegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures
en veiligheidsfuncties gebruiken om te proberen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee
u toegang krijgt tot bepaalde delen van de App of Functies, bent u verantwoordelijk om dit
wachtwoord vertrouwelijk te houden. We vragen dat u een wachtwoord met niemand deelt.
We houden uw gegevens in identificeerbare vorm slechts bij zolang dat nodig is voor de
doeleinden die in deze Privacyverklaring staan. Dit betekent doorgaans dat we de gegevens
bijhouden zolang aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
-

-

uw gegevens zijn redelijkerwijs vereist om u de Services te bieden;
uw gegevens zijn redelijkerwijs vereist om aan het doel te voldoen waarvoor u de
gegevens hebt ingediend of wij de gegevens hebben verzameld;
uw gegevens zijn redelijkerwijs vereist om onze rechten en eigendom te beschermen en
te verdedigen (dit is doorgaans de duur van de relevante verjaringstermijn in uw
rechtsgebied); of
we zijn anderszins vereist uw gegevens bij te houden volgens de toepasselijke wet- of
regelgeving.
j. Privacy van kinderen

De App verzamelt niet doelbewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar.

8. Aansprakelijkheid en geschillen
a. Beperking van aansprakelijkheid
In zoverre als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen Ford, diens aanverwante
ondernemingen, inclusief uw lokale Ford Company, of dochterondernemingen of dealers, en elk
van diens respectievelijke directeurs, medewerkers, werknemers, agenten of andere
vertegenwoordigers niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele directe, indirecte,
speciale, incidentele, gevolg-, strafrechtelijke of verzwarende schade (inclusief, zonder
beperking, schadevergoeding voor verlies van gegevens, inkomsten, winst, verlies van of schade
aan eigendommen, en vorderingen van derden), of enige andere soort schade, als gevolg van of
met betrekking tot MyFord® Mobile; elk materiaal, alle informatie, kwalificatie en aanbevelingen
die verschijnen in MyFord® Mobile; elke software, alle tools, tips, producten of services die
worden aangeboden via, zijn opgenomen in of geadverteerd op MyFord® Mobile; elke koppeling
aangeboden in MyFord® Mobile; of inbreuk op een account of wachtwoord, ongeacht of Ford al
dan niet is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovendien zal geen enkele
leverancier van MyFord® Mobile in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte,
speciale, incidentele, gevolg-, strafrechtelijke of verzwarende schade (inclusief, zonder
beperking, schadevergoeding voor verlies van gegevens, inkomsten, winst, verlies van of schade
aan eigendommen, en vorderingen van derden) als gevolg van of met betrekking tot het gebruik
of de prestaties van dergelijke services. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is van toepassing

in zoverre is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Deze voorziening blijft van kracht na
beëindiging van uw recht om MyFord® Mobile te gebruiken. Door MyFord® Mobile te gebruiken,
gaat u ermee akkoord dat u volledig aansprakelijk zal zijn voor alle schade die direct of indirect
het gevolg is van het gebruik van
MyFord® Mobile. ER WORDEN GEEN ANDERE GARANTIES GEGEVEN MET BETREKKING
TOT MYFORD® MOBILE DAN DE GARANTIES DIE EVENTUEEL UITDRUKKELIJK ZIJN
GEGEVEN VOOR UW NIEUWE VOERTUIG.
b. Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord Ford en diens aanverwante ondernemingen, inclusief uw lokale Ford
Company,
en
dochterondernemingen,
hun
respectievelijke
verdelers,
dealers,
dealerverenigingen en reclame- en promotiebureaus, samen met hun respectievelijke directeurs,
medewerkers en aandeelhouders, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers
schadeloos te stellen van alle vorderingen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen en
uitgaven, inclusief alle juridische kosten en kosten als gevolg van uw gebruik van MyFord® Mobile
of de services of Functies ervan, uw schending of vermoede schending van deze Algemene
voorwaarden, Privacyverklaring, Licentieovereenkomsten, of gekoppelde kennisgevingen en/of
uw schending of vermoede schending van het intellectuele eigendom of andere rechten van
derden. Ford behoudt zich het recht voor om het exclusieve verweer en controle over elke zaak
onderworpen aan schadeloosstelling door u aan te nemen, en in dergelijk geval gaat u ermee
akkoord mee te werken aan het verweer van Ford voor dergelijke vordering. U erkent en gaat
ermee akkoord dat Ford geen verantwoordelijkheid of verplichting heeft in het onderzoek, het
verweer, de schikking of het ontslaan van een vordering van een derde omwille van schending
van het intellectuele eigendom. Deze voorziening blijft van kracht na beëindiging van deze
Algemene voorwaarden en van uw recht om MyFord® Mobile te gebruiken.
c. Oplossing van geschillen
Alle vorderingen, geschillen of onenigheden (volgens de overeenkomst of door onrechtmatige
daad, voortvloeiend uit verordeningen of regelgeving, of anderszins, en reeds bestaand, huidig
of toekomstig) als gevolg van of met betrekking tot:
• deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring, Licentieovereenkomsten en gekoppelde
kennisgevingen;
• fouten met betrekking tot MyFord® Mobile;
• elke reclame of promotie met betrekking tot MyFord® Mobile, de services of Functies
ervan, of de MyFord® Mobile App;
• transacties van MyFord® Mobile; of
• de relatie als gevolg van deze Algemene voorwaarden (inclusief relaties met derden die
geen partij zijn in deze Algemene voorwaarden) (samen "Vorderingen" genoemd),
worden doorverwezen naar en bepaald door bindende arbitrage volgens de Federal Arbitration
Act en beheerd door de American Arbitration Association volgens diens regels voor het oplossen
van geschillen met betrekking tot consumenten, of volgens andere gemeenschappelijk
overeengekomen procedures volgens de toepasselijke Amerikaanse wetgeving.
Deze methode om geschillen op te lossen is persoonlijk, individueel en vormt de enige methode
om dergelijke geschillen op te lossen, daarom gaat u er verder mee akkoord om, in zoverre

toegestaan door de toepasselijke wetgeving, afstand te doen van elk recht dat u zou hebben om
deel te nemen aan een collectieve vordering of collectieve arbitrage of deze op te starten tegen
Ford met betrekking tot enige Vordering. Deze voorziening blijft van kracht na beëindiging van
uw recht om MyFord® Mobile te gebruiken.
Niettegenstaande het bovenstaande, is dit Deel 8 (c), voor klanten van MyFord® Mobile in
Nederland, onderworpen aan het feit dat Ford u een periode van minstens een maand biedt vanaf
de datum waarop deze bepaling schriftelijk tegen u is ingeroepen, zodat u kunt kiezen om het
geschil te laten oplossen door de bevoegde rechtbank volgens de toepasselijke wetgeving.
d. Toepasselijk recht
Tenzij en in zoverre als anderszins vereist door lokale en/of toepasselijke wetgeving, worden deze
Algemene voorwaarden toegepast en geïnterpreteerd volgens de inhoudelijke wetten van de
Staat Michigan, Verenigde Staten van Amerika, met uitsluiting van eventuele strijdige
voorzieningen van keuze van rechtsgebied. U gaat akkoord met de exclusieve persoonlijke
bevoegdheid en locatie van een rechtbank van een staat of federale rechtbank in Wayne County,
Michigan, in zoverre dat enige rechtszaak is begonnen, echter op voorwaarde dat het voorgaande
in geen enkele manier enige voorzieningen voor bemiddeling of arbitrage vermeld in deze
Algemene bepalingen zal belemmeren of beperken. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen is niet van toepassing.
Niettegenstaande het bovenstaande moeten deze Algemene voorwaarden samen met verplichte
nationale wetgeving ter bescherming van consumenten en gegevensbescherming, die van
toepassing is in uw gebruikelijke verblijfplaats, worden gelezen. Rechtbanken onder de
rechtsbevoegdheid van uw gebruikelijke verblijfplaats zijn bevoegd voor elke actie als gevolg van
het gebruik van MyFord® Mobile of deze Algemene voorwaarden. Voor klanten van MyFord®
Mobile in Nederland is dit Deel 8 (d) onderworpen aan het feit dat Ford u een periode van
minstens een maand biedt vanaf de datum waarop deze bepaling schriftelijk tegen u is
ingeroepen, zodat u kunt kiezen om het geschil te laten oplossen door de bevoegde rechtbank
volgens de toepasselijke wetgeving.
9. Licentieovereenkomsten MyFord® Mobile
Tenzij en in zoverre als anderszins vermeld, zijn de App (inclusief vorige, huidige en toekomstige
versies) en alle inhoud in, op of die anderszins deel uitmaakt van de App (het "Materiaal") het
eigendom van, beheerd door of in licentie gegeven door Ford, diens dochterondernemingen of
aanverwante ondernemingen. De inhoud van de App, inclusief de selectie, coördinatie en
indeling van de App, is beschermd door wereldwijde auteursrechten, handelsmerk, patent,
handelsgeheim of andere eigendomsrechten, wetten en voorzieningen in verdragen, ongeacht of
er al dan niet een kennisgeving van auteursrecht of andere markering van eigendom aanwezig
is. U gaat ermee akkoord alle wereldwijde auteurswetgeving na te leven bij het gebruik van deze
App en elk ongeoorloofd kopiëren van de inhoud, broncode of Materiaal ervan te voorkomen.
Behalve zoals hierin uitdrukkelijk vermeld staat, geeft Ford u geen uitdrukkelijk of impliciet recht
volgens enig patent, handelsmerk of auteursrecht.
Op voorwaarde dat u deze Algemene voorwaarden blijft naleven, geeft Ford u een nietexclusief,
niet-overdraagbaar, beperkt recht om deze App te openen, te bekijken, te gebruiken, weer te

geven en ernaar te luisteren, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Ford
geeft u alleen toestemming om de App te downloaden voor uw persoonlijk, nietcommercieel
gebruik. Alle rechten, eigendom en belangen in de App die niet uitdrukkelijk aan u zijn
toegewezen in deze Algemene voorwaarden, zijn voorbehouden aan Ford en diens
dochterondernemingen en aanverwante ondernemingen en/of diens licentiehouders. U gaat
ermee akkoord de verklaringen van eigendom of geldigheid van de rechten van Ford met
betrekking tot deze App of Functies niet te betwisten.
Ford kan elk recht en alle rechten en toestemming die u hebt op elk moment opschorten of
beëindigen voor elke reden. Als u de Algemene voorwaarden schendt, worden uw rechten
volgens dit Deel onmiddellijk beëindigd en kan Ford uw toegang tot MyFord® Mobile beëindigen
zonder kennisgeving en zonder terugbetaling van de vergoeding, indien van toepassing. Elk recht
of elke toestemming die u werd gegeven door Ford, is onderworpen aan de volgende
verplichtingen en beperkingen:
1. u moet alle kennisgevingen van auteursrecht en andere kennisgevingen van eigendom hierin
en op elke toegestane kopie bijhouden;
2. u mag het Materiaal op geen enkele manier kopiëren, opnieuw (af)drukken, verdelen, vertalen,
geschikt maken voor een bepaalde architectuur, publiceren, onder licentie geven, toewijzen,
overdragen, verkopen, leasen of anderszins distribueren of dit reproduceren of openbaar
weergeven, uitvoeren of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden;
3. u mag de App, Functies of onderliggende gegevens niet commercieel exploiteren, noch
toestaan dat derden dat doen in uw naam, inclusief zonder beperking, aanmaken van afgeleide
werken van de inhoud, Functies, Materiaal, gebruiken van data mining, robots of soortgelijke
verzameling van gegevens en tools voor extractie op de App, een database aanmaken, het
materiaal van de App of websites of een deel ervan systematisch downloaden of opslaan, enig
deel van het materiaal koppelen of framen, enige broncode of structuur van het materiaal of de
App of een deel ervan te extraheren of afleiden of proberen te extraheren of af te leiden via
reverse engineering, demontage, decompilatie of op een andere manier;
4. u mag de App niet overdragen aan een andere persoon, tenzij voor het persoonlijke,
nietcommerciële gebruik van die andere persoon en tenzij u hem/haar kennisgeving geeft van,
en hij/zij akkoord gaat om de verplichtingen in het kader van deze Algemene voorwaarden te
accepteren;
5. u mag de App niet gebruiken met andere inhoud of op een manier die onwettig, bedreigend,
schadelijk, gemeen, eerrovend, lasterlijk, misleidend, frauduleus, de privacy van een ander
schendend, onrechtmatig is of expliciete of grafische beschrijvingen bevat, noch mag u een
persoon of groep personen beledigen, bedreigen, in opspraak brengen of intimideren op basis
van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;
6. u mag de App niet gebruiken met andere inhoud of op een manier die een persoon, bedrijf of
entiteit imiteert, inclusief Ford, diens aanverwante bedrijven of aanverwante derden, en de
werknemers en agenten van deze bedrijven;
7. u mag de servers of netwerken van Ford niet hinderen, proberen te hinderen, onderbreken of
proberen te onderbreken, noch de toegang tot enig netwerk of
veiligheidsvereisten, beleid, richtlijnen, procedures of reglementering van Ford niet naleven;
8. u mag de App niet gebruiken als een manier om gedrag te uiten dat de reputatie of goodwill
van Ford in een slecht daglicht zet, verdacht maakt of devalueert, zoals bepaald naar eigen
goeddunken van Ford;

9. u mag de App niet gebruiken met andere inhoud of op een manier die samen gaat met inhoud
voor volwassenen of illegale activiteiten, gokken of de verkoop van tabak of alcohol promoot;
en
10.
als u niet de persoon bent die de factuur betaalt van de mobiele telefoon of het draagbare
apparaat dat wordt gebruikt voor toegang tot de App, wordt ervan uitgegaan dat u toestemming
hebt gekregen van de persoon die de factuur betaalt om de App of Functies te gebruiken.
10. Handleiding
Voordat u uw systeem gebruikt, moet u alle instructies en veiligheidsinformatie in de handleiding
voor eindgebruikers ("Handleiding") volledig lezen en volgen. Als u de voorzorgsmaatregelen in
deze Handleiding niet volgt, kan dit leiden tot een ongeval of andere ernstige gevolgen.
Wanneer de Handleiding in het voertuig wordt bewaard, vormt dit document een handige
referentie voor u en andere gebruikers die niet vertrouwd zijn met het systeem. Zorg dat, voordat
het systeem voor het eerst wordt gebruikt, alle personen toegang hebben tot de Handleiding en
de instructies en veiligheidsinformatie in de Handleiding nauwgezet lezen en volgen.
11. Meer informatie
Ga voor meer informatie over MyFord® Mobile naar www.MyFordMobile.com (voor
NoordAmerika) of www.MyFordMobile.eu (voor Europa). Als u vragen, problemen of klachten
hebt, kunt u contact opnemen met uw lokale Ford Customer Relationship Center (zie deel 7b voor
contactgegevens).
Door uw toestemming te geven indien gevraagd, gaat u, de gebruiker ("Gebruiker, "ik", "u" of
"uw") ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden, ongeacht of u deze al
dan niet hebt gelezen. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, kunt u de
Functies van MyFord® Mobile niet uitvoeren of activeren. Door deze Algemene voorwaarden te
accepteren, verklaart u dat u minstens 18 jaar oud bent, of meerderjarig bent, zoals bepaald door
de wetgeving van de staat, het land of de provincie waar u verblijft, om deze Algemene
voorwaarden te accepteren en de verplichtingen in deze Algemene voorwaarden na te leven.
Bovendien gaat u ermee akkoord alle andere bestuurders, passagiers of gasten in uw voertuig
op de hoogte te stellen van deze Algemene voorwaarden en hen deze Algemene voorwaarden
te doen naleven. U alleen bent verantwoordelijk voor het gebruik van de MyFord® Mobile App en
de Functies ervan voor uw voertuig, zelfs als u niet de enige bent die de MyFord® Mobile App of
Functies gebruikt en zelfs als u later verklaart dat het gebruik van een ander persoon niet
geoorloofd was.
U moet akkoord gaan met deze Algemene voorwaarden voordat u MyFord® Mobile kunt
gebruiken. MyFord® Mobile is bedoeld om inhoud te leveren en door MyFord® Mobile te
downloaden en te selecteren welke inhoud u wilt ontvangen, verzoekt u dergelijke inhoud en gaat
u akkoord met de ontvangst ervan. Denk eraan dat er tarieven voor dataverbruik op uw gebruik
van MyFord® Mobile van toepassing kunnen zijn. Wanneer u MyFord® Mobile activeert,
verzamelen we bovendien informatie over u, inclusief uw e-mailadres en het mobiele
telefoonnummer waaraan u uw service wilt koppelen, en u moet uw naam opgeven tijdens het
registratieproces. In bepaalde gevallen kunnen gegevens over de locatie van uw voertuig, zoals

gps, worden verzameld, die gebruikt kunnen worden om de snelheid en rijrichting te bepalen. Zie
de Privacyverklaring MyFord® Mobile App hierboven. Denk er verder aan dat in zoverre als
toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zowel Ford als elke leverancier van MyFord® Mobile
in geen enkel geval aansprakelijk zal zijn voor enige directe of indirecte, speciale, incidentele,
gevolg-, strafrechtelijke of verzwarende schade (inclusief, zonder beperking, schadevergoeding
voor verlies van gegevens, inkomsten, winst, verlies van of schade aan eigendommen, en
vorderingen van derden) als gevolg van of met betrekking tot het gebruik of de prestaties van
MyFord® Mobile. Door MyFord® Mobile te gebruiken, gaat u er bovendien mee akkoord Ford en
diens aanverwante ondernemingen en dochterondernemingen, hun respectievelijke verdelers,
dealers, dealerverenigingen en reclame- of promotiebureaus, samen met hun respectievelijke
directeurs, medewerkers en aandeelhouders, werknemers, agenten of andere
vertegenwoordigers te vergoeden en schadeloos te stellen voor alle vorderingen,
aansprakelijkheden, schadevergoedingen en uitgaven, inclusief alle juridische kosten en kosten
als gevolg van uw gebruik van MyFord® Mobile, services of Functies ervan, uw schending of
vermoede
schending
van
deze
Algemene
voorwaarden,
Privacyverklaringen,
Licentieovereenkomsten, of gekoppelde kennisgevingen en/of uw schending of vermoede
schending van het intellectuele eigendom of andere rechten van derden.
Ingangsdatum: 26 Juni 2018
Kennisgevingen
De MyFord® Mobile App omvat software waarvoor een licentie is verleend onder de Apache 2.0licentie en die ontwikkeld is door:
Copyright 1999-2014 Apache Software Foundation.
Copyright (C) 2012-2013 Square, Inc.
Copyright (C) 2010-2012 The Android Open Source Project.
@author Alexander Y. Kleymenov
Met delen door Mark Miller, Copyright (C) 2011 Google Inc.
Copyright 2010 The Closure Compiler Authors.
Copyright (c) 2008 Google.
Copyright (c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Copyright
2013 Canonical Ltd.
Copyright (c) 2013-2015 by appPlant UG. Alle rechten voorbehouden.
Copyright 2013 Research In Motion Limited.
Licentie verleend onder de Apache-licentie, Versie 2.0 (de "Licentie"); u mag dit bestand alleen
gebruiken in overeenstemming met de Licentie. U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.
Tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving of schriftelijk overeengekomen, wordt de software
verdeeld onder de Licentie in de HUIDIGE STAAT ("AS IS"), ZONDER ENIGE SOORT
GARANTIES OF VOORWAARDEN, expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke taal
voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.
De MyFord® Mobile App omvat software die ontwikkeld is door: Copyright 2009
Matt Gallagher. Alle rechten voorbehouden.

De MyFord® Mobile App omvat software die ontwikkeld is door:
Copyright (c) 2012, Artur Adib <aadib@mozilla.com> Alle rechten voorbehouden.
U mag dit project gebruiken volgens de voorwaarden van de Nieuwe BSD-licentie:
Herdistributie en gebruik van de software als broncode of in binaire vorm, al dan niet gewijzigd,
is toegestaan op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Bij herdistributie van de software als broncode moeten de bovenstaande copyrightkennisgeving,
deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing van aansprakelijkheid behouden blijven. Bij
herdistributie van de software in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightkennisgeving,
deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing van aansprakelijkheid behouden blijven in
de documentatie en/of ander materiaal dat bij de distributie wordt geleverd.
De naam Artur Adib en de namen van de bijdragers mogen niet gebruikt worden om producten
die zijn afgeleid van deze software te ondersteunen of te promoten zonder specifieke
voorafgaande schriftelijke toestemming.
DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE COPYRIGHTEIGENAREN EN BIJDRAGERS IN DE
HUIDIGE STAAT ("AS IS") GELEVERD
EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET
BEPERKT TOT,
IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL
WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL IS ARTUR ADIB AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE
DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE, OF
GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR HET
MOETEN AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, HET NIET
MEER KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT, VERLIES VAN INFORMATIE,
WINSTDERVING EN BEDRIJFSONDERBREKING), OP WELKE WIJZE DAN OOK
VEROORZAAKT EN ONGEACHT ENIGE THEORIE OMTRENT AANSPRAKELIJKHEID UIT
HOOFDE VAN NIET-NAKOMING VAN EEN OVEREENKOMST,
RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN
NALATIGHEID), DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE
SOFTWARE, ZELFS NIET ALS ZIJ OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ZIJN
GEWEZEN.
De MyFord® Mobile App omvat software die ontwikkeld is door:
Copyright (c) 2008 Ariel Flesler - aflesler(at)gmail(dot)com. http://flesler.blogspot.com Licentie
volgens BSD (http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php) Datum: 5/15/2008.
Copyright © 2010–2014 Vladimir Agafonkin, 2010–2011 CloudMade. Maps © bijdragers
OpenStreetMap. Alle rechten voorbehouden.
Herdistributie en gebruik van de software als broncode of in binaire vorm, al dan niet gewijzigd,
is toegestaan op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1.
Bij herdistributie van de software als broncode moeten de bovenstaande
copyrightkennisgeving, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing van
aansprakelijkheid behouden blijven.
2.
Bij herdistributie van de software in binaire vorm moeten de bovenstaande
copyrightkennisgeving, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing van
aansprakelijkheid behouden blijven in de documentatie en/of ander materiaal dat bij de distributie
wordt geleverd.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN BIJDRAGERS
GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT ("AS IS") EN ELKE VORM VAN GARANTIES, EXPLICIET
OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN
AFGEWEZEN. N GEEN GEVAL ZIJN DE COPYRIGHTHOUDER OF BIJDRAGERS
AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF
PUNITIEVE SCHADE, OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT
TOT, SCHADE DOOR HET MOETEN AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF
DIENSTEN, HET NIET MEER KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT, VERLIES VAN
INFORMATIE, WINSTDERVING EN BEDRIJFSONDERBREKING), OP WELKE WIJZE DAN
OOK VEROORZAAKT EN ONGEACHT ENIGE THEORIE OMTRENT AANSPRAKELIJKHEID
UIT HOOFDE VAN NIET-NAKOMING VAN EEN OVEREENKOMST,
RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN
NALATIGHEID), DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE
SOFTWARE, ZELFS NIET ALS ZIJ OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ZIJN
GEWEZEN.
Copyright (c) 2010-2011, Christian Johansen, christian@cjohansen.no. Alle rechten
voorbehouden.
Herdistributie en gebruik van de software als broncode of in binaire vorm, al dan niet gewijzigd,
is toegestaan op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Bij herdistributie van de software als broncode moeten de bovenstaande copyrightkennisgeving,
deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing van aansprakelijkheid behouden blijven. Bij
herdistributie van de software in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightkennisgeving,
deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing van aansprakelijkheid behouden blijven in
de documentatie en/of ander materiaal dat bij de distributie wordt geleverd.
Noch de naam Christian Johansen, noch de namen van zijn bijdragers, mogen gebruikt worden
om producten die zijn afgeleid van deze software te ondersteunen of te promoten zonder
specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.
Copyright 2009-2011 Urban Airship Inc. Alle rechten voorbehouden.
Herdistributie en gebruik van de software als broncode of in binaire vorm, al dan niet gewijzigd,
is toegestaan op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. Bij herdistributie
van de software als broncode moeten de bovenstaande copyrightkennisgeving, deze lijst met
voorwaarden en de volgende afwijzing van aansprakelijkheid behouden blijven.
2. Bij herdistributie van de software in binaire vorm moeten de bovenstaande
copyrightkennisgeving, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing van
aansprakelijkheid behouden blijven in de documentatie en/of ander materiaal dat bij de distributie
wordt geleverd.
DEZE SOFTWARE WORDT DOOR URBAN AIRSHIP INC. GELEVERD IN DE HUIDIGE
STAAT ("AS IS") EN ELKE VORM VAN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF
MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL
ZIJN URBAN AIRSHIP INC OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE,
INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE, OF GEVOLGSCHADE
(MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR HET MOETEN
AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, HET NIET MEER

KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT, VERLIES VAN INFORMATIE, WINSTDERVING
EN BEDRIJFSONDERBREKING), OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT EN
ONGEACHT ENIGE THEORIE OMTRENT AANSPRAKELIJKHEID UIT HOOFDE VAN NIETNAKOMING VAN EEN OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF EEN
ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), DIE OP ENIGERLEI WIJZE
VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS NIET ALS ZIJ OP DE
MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ZIJN GEWEZEN.
De MyFord® Mobile App omvat software waarvoor een licentie is verleend onder de MIT-licentie
en die ontwikkeld is door:
Copyright (c) 2015 Eddy Verbruggen
Tim Wood, Iskren Chernev, Moment.js contributors, momentjs.com, Copyright (c) 2011-2012 Tim
Wood.
Copyright (c) 2009-2013 Jeremy Ashkenas, DocumentCloud Inc.
HTML5 Shiv v3.6.2 | @afarkas @jdalton @jon_neal @rem | MIT/GPL2-licentie. Ford kiest ervoor
om HTML5 Shiv v3.6.2 te gebruiken onder de MIT-licentie.
Copyright (c) 2012 Scott Jehl en Filament Group, Inc.
Copyright (c) 2011 Jan Mühlemann
Copyright (c) 2013 phonostar
Copyright (c) 2012 Jack Moore - jacklmoore.com
Copyright (c) 2013 "Cowboy" Ben Alman, https://github.com/cowboy/jquery-tiny-pubsub.
Copyright 2011, John Resig, Dubbele licentie onder de MIT- of GPL Versie 2-licenties. Ford kiest
ervoor om jQuery JavaScript Library v1.5.1 te gebruiken onder de MIT-licentie. Inclusief Sizzle.js,
http://sizzlejs.com/, Copyright 2011, The Dojo Foundation, Uitgegeven onder de MIT-, BSD- en
GPL-licenties. Ford kiest ervoor om Sizzle.js te gebruiken onder de MIT-licentie.
Copyright 2012 jQuery Foundation en andere bijdragers, inclusief Sizzle.js, http://sizzlejs.com.
Copyright (c) 2012 Adobe Systems, inc., gedeeltes Copyright (c) 2012 Olivier Louvignes
Copyright (c) 2012 Bob Easterday, Adobe Systems
Copyright (c) 2010 Ryan McGrath
Copyright (c) 2012 Artur Adib
Copyright 2009–2013 Kristopher Michael Kowal
Copyright 2009–2012 Kristopher Michael Kowal. Alle rechten voorbehouden.
Met delen door Tyler Close, Copyright 2007-2009 Tyler Close
Copyright 2009, 2010, 2011 Isaac Z. Schlueter. Alle rechten voorbehouden
Copyright (c) 2011–2016 Alamofire Software Foundation ( http://alamofire.org/ ) Copyright
(c) 2018 AFNetworking (http://afnetworking.com/)

MIT-licentie:
Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan elk persoon om een exemplaar van deze software
en gekoppelde documentatiebestanden (de "Software") te verkrijgen, om de Software onbeperkt
te gebruiken, inclusief zonder beperking het recht om de Software te gebruiken, te kopiëren, te
wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te verdelen, onder licentie te geven en/of exemplaren
van de Software te verkopen, en om personen waaraan de Software is geleverd, toestemming
te geven om dat te doen, onderworpen aan de volgende voorwaarden: De bovenstaande

copyrightkennisgeving en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle
kopieën of aanzienlijke gedeelten van de Software.
DE SOFTWARE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT ("AS IS"), ZONDER ENIGE
VORM VAN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT
TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL
EN EIGENDOMSRECHT. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS
AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADEVERGOEDING OF ANDERE
AANSPRAKELIJKHEID, IN DE UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE
DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN, VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING
TOT DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.
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