
 

 

Amazon Kindle-winkel Gebruiksvoorwaarden 

Laatste update: 6 september 2012 

Dit is een overeenkomst tussen u en Amazon Digital Services, Inc. (met haar filialen, 
gezamenlijk “Amazon” of “wij”). Gelieve deze gebruiksvoorwaarden voor de Amazon 
Kindle-winkel, het privacybeleid van Amazon.com en de gebruiksvoorwaarden van 
Amazon.com te lezen alsook alle voorschriften en beleidslijnen weergegeven op de website 
Amazon.com of de Kindle-winkel (tezamen deze “Overeenkomst”) voordat u Kindle-inhoud 
koopt of gebruikt. Door gebruik te maken van de Kindle-winkel of door Kindle-inhoud te 
kopen of te gebruiken, geeft u aan dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt. 
Indien u de voorwaarden van deze overeenkomst niet aanvaardt, mag u de Kindle-winkel of 
Kindle-inhoud niet gebruiken. 

In het kader van deze Overeenkomst betekent: 

"Inhoudleverancier" de partij die Kindle-inhoud aanbiedt in de Kindle-winkel; dit kan 
Amazon of een derde partij zijn; voor Kindle-inhoud echter die is aangemerkt als actieve 
inhoud in de Kindle-winkel, betekent "Inhoudleverancier" de uitgever van de Kindle-inhoud. 

"Kindle" onze draagbare elektronische leesapparaten. 

"Kindle-inhoud" gedigitaliseerde elektronische inhoud verkregen via de Kindle-winkel, zoals 
boeken, kranten, magazines, tijdschriften, blogs, RSS-feeds, games en andere statische en 
interactieve elektronische inhoud. 

"Kindle-winkel" onze winkels voor de Kindle, de Leestoepassingen en onze website, waarvan 
de startpagina te vinden is onder www.amazon.com/kindlestore. 

"Periodiek Verschijnende Bladen" Kindle-inhoud die u op abonnementsbasis wordt 
aangeboden, zoals elektronische dagbladen, magazines, tijdschriften, blogs en andere op 
abonnementen gebaseerde inhoud. 

"Leestoepassing" software (met inbegrip van updates/upgrades van software) die wij 
beschikbaar stellen en waarmee gebruikers Kindle-inhoud op een Ondersteund toestel kunnen 
kopen, downloaden, doorbladeren en/of gebruiken. 

“Dienst” de draadloze verbinding die wij de gebruikers van de Kindle aanbieden, de levering 
van Kindle-inhoud, Software, en ondersteuning en andere diensten die wij de gebruikers van 
de Kindle en Leestoepassingen aanbieden. 

"Software" de Leestoepassingen en alle software op de Kindle (met inbegrip van eventuele 
updates/upgrades van de software) en alle bijbehorende documentatie die wij u verstrekken. 

"Ondersteund toestel" een mobiele telefoon, computer of ander ondersteund elektronisch 
apparaat dat geen Kindle is, waarop u een Leestoepassing mag gebruiken. 

1. Kindle-inhoud 

Gebruik van Kindle-inhoud. Nadat u Kindle-inhoud hebt gedownload en de eventuele 
toepasselijke vergoedingen (met inbegrip van belastingen) hebt betaald, verleent de 
Inhoudleverancier u het niet-exclusieve recht om de Kindle-inhoud een onbeperkt aantal keer 
te bekijken,te gebruiken en weer te geven, uitsluitend op de Kindle of een Leestoepassing, of 



 

 

zoals toegestaan als deel van de Dienst, uitsluitend op het in de Kindle-winkel vermelde 
aantal Kindles of Ondersteunde Toestellen, en uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-
commercieel gebruik. Kindle-inhoud wordt door de Inhoudleverancier aan u in licentie 
gegeven en niet verkocht. De Inhoudleverancier kan in de Kindle-inhoud bijkomende 
voorwaarden voor Kindle-inhoud opnemen. Deze voorwaarden zullen eveneens van 
toepassing zijn, maar in geval van tegenstrijdigheid zal deze Overeenkomst voorrang hebben. 
Sommige Kindle-inhoud, zoals Periodiek Verschijnende Bladen, zou niet via een 
Leestoepassing beschikbaar kunnen zijn. 

Beperkingen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is het verboden enige rechten met 
betrekking tot de Kindle-inhoud of een onderdeel ervan te verkopen, te verhuren, te leasen, te 
distribueren, uit te zenden, in onderlicentie uit te geven of anderszins over te dragen aan 
derden en u mag eigendomsmededelingen of –labels niet van de Kindle-inhoud verwijderen 
of wijzigen. Bovendien is het verboden toepassingen die de Kindle-inhoud beveiligen te 
negeren, te wijzigen, te vernietigen of te omzeilen. 

Periodiek Verschijnende Bladen. U kunt uw abonnement opzeggen volgens de 
voorwaarden van ons annuleringsbeleid in de Kindle-winkel. Een abonnement kan te allen 
tijde worden beëindigd, bijvoorbeeld indien een Periodiek Verschijnend Blad niet langer 
beschikbaar is. Indien een abonnement voor het einde van zijn termijn wordt beëindigd, 
ontvangt u een evenredige terugbetaling. Wij behouden ons het recht voor om 
abonnementstermijnen en vergoedingen te wijzigen, met ingang van de volgende 
abonnementstermijn.  

Risico van verlies. Risico van verlies bij de overdracht van Kindle-inhoud als u Kindle-
inhoud downloadt of opent. 

2. Algemeen 

Beëindiging. Uw rechten onder deze Overeenkomst worden automatisch beëindigd indien u 
inbreuk pleegt op eender welke bepaling van deze Overeenkomst. In geval van beëindiging 
dient u elk gebruik van de Kindle-winkel en Kindle-inhoud stop te zetten en Amazon heeft 
het recht u onmiddellijk de toegang tot de Kindle-winkel of de Kindle-inhoud te weigeren 
zonder kennisgeving en zonder teruggave van enig tarief. Als Amazon er niet in slaagt om u 
uw verplichtingen krachtens deze overeenkomst te doen naleven, mag dit geenszins worden 
geïnterpreteerd als enige vorm van afstand van haar rechten.  

Toepasselijke taal. Als deze Overeenkomst vertaald is een andere taal dan het Engels, heeft 
de Engelstalige versie voorrang wanneer er tussen de verschillende versies tegenstrijdigheden 
zouden zijn. 

Geschillen / Bindende arbitrage. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of 
betrekking hebben op deze Overeenkomst, de Kindle-winkel of Kindle-inhoud zijn 
onderworpen aan de bindende arbitrage, toepasselijke wetgeving, verklaring van 
afstand van garantie en beperking van aansprakelijkheid en alle andere voorwaarden in 
de gebruiksvoorwaarden van Amazon.com. Door deze Overeenkomst aan te gaan, 
gebruik te maken van de Kindle-winkel of Kindle-inhoud te gebruiken of te kopen, 
stemt u in met deze voorwaarden. 

Beperking van aansprakelijkheid. Zonder afbreuk te doen aan de verklaring van 
afstand van garantie en de beperking van aansprakelijkheid in de 
gebruiksvoorwaarden van Amazon.com, (1) zal de totale aansprakelijkheid van 



 

 

Amazon of een andere Inhoudleverancier in het kader van deze Overeenkomst met 
betrekking tot een vordering in verband met de aankoop van Kindle-inhoud in geen 
enkel geval hoger liggen dan het bedrag dat u hebt betaald voor de Kindle-inhoud, en 
(2) zal de totale aansprakelijkheid van Amazon of een andere Inhoudleverancier in het 
kader van deze Overeenkomst met betrekking tot een andere vordering in geen enkel 
geval hoger liggen dan het bedrag dat u hebt betaald voor uw Kindle. 

Contactgegevens. Voor hulp met uw Kindle, een Leestoepassing, de Dienst, de Kindle-
winkel, Kindle-inhoud of andere problemen, kunt u terecht bij de klantenservice, per e-mail: 
kindle-cs-support@amazon.com of telefonisch op 1-866-321-8851 (gratis) wanneer u binnen 
de V.S. belt, of op 1-206-266-0927 (te betalen) wanneer u buiten de V.S. belt. 

Voor communicatie met betrekking tot deze Overeenkomst kunt u Amazon via e-mail 
bereiken: kindleterms@amazon.com. 


