
 

 

Amazon Kindle 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 van Amazon Kindle, 
het privacybeleid van Amazon.com en de gebruiksvoorwaarden van Amazon.com te lezen 
alsook alle voorschriften en beleidslijnen weergegeven op de website Amazon.com, op of via 
uw Kindle of verstrekt bij een Dienst (tezamen deze “Overeenkomst”) voordat u de Kindle 
of een Leestoepassing of de Dienst gebruikt. Door gebruik van de Kindle, een Leestoepassing 
of de Dienst geeft u aan dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt. Indien u de 
voorwaarden van deze overeenkomst niet aanvaardt, mag u de Kindle, Leestoepassingen of 
de Dienst niet gebruiken; u kunt de Kindle terugzenden voor terugbetaling van de 
aankoopprijs in overeenstemming met het retourbeleid. 

In het kader van deze Overeenkomst betekent: 

"Digitale Inhoud" gedigitaliseerde elektronische inhoud verkregen via de Kindle-winkel, 
zoals boeken, kranten, magazines, tijdschriften, muziek, video's, apps, blogs, RSS-feeds, 
games en andere statische en interactieve elektronische inhoud. 

"Kindle" onze draagbare elektronische leesapparaten. 

"Leestoepassing" software (met inbegrip van updates/upgrades van software) die wij 
beschikbaar stellen en waarmee gebruikers Digitale 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 Digitale 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. Draadloze verbinding 

Gebruik van de draadloze verbinding. Uw Kindle gebruikt een draadloze verbinding voor 
uw aankopen en downloads van Digitale Inhoud. Voor sommige Kindle apparaten moet u een 
dataplan bij een externe provider kopen om gebruik te kunnen maken van een draadloze 
verbinding. In dergelijke gevallen is uw draadloze verbinding onderworpen aan de kosten en 
beperkingen van de provider van de draadloze verbinding. Indien u Kindle-functies met 
diensten van derden gebruikt, zoals Wi-Fi-toegangspunten, kan deze derde partij u 
vergoedingen voor het gebruik van deze diensten aanrekenen. Als uw Kindle niet 
onderworpen is aan een dataplan of andere kosten van derden, rekenen wij het gebruik van de 
draadloze verbinding over het algemeen niet aan. Uw Kindle kan de draadloze verbinding 
echter gebruiken om ander diensten beschikbaar voor u te maken waarvoor wij u een 
vergoeding kunnen aanrekenen, zoals het downloaden van persoonlijke documenten, en 
abonnementen wanneer u zich in een ander land bevindt. De vergoedingen en voorwaarden 



 

 

voor dergelijke diensten zijn te vinden op de Amazon.com website of op of via uw Kindle en 
kunnen gewijzigd worden.  

Uw gedrag. U mag de door ons geleverde draadloze verbinding uitsluitend voor de Dienst 
gebruiken zoals toegestaan door deze Overeenkomst. U mag de draadloze verbinding niet 
gebruiken voor andere doeleinden.  

Beschikbaarheid. Indien uw Kindle zich in een gebied zonder toepasselijke draadloze 
verbinding bevindt, is het mogelijk dat u sommige of alle diensten niet kunt gebruiken. Wij 
zijn niet verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van draadloze verbinding voor uw 
Kindle of voor het overeenkomstige verlies van de Dienst. Gebeurtenissen waarover wij geen 
redelijke controle uitoefenen (zoals wijzigingen van diensten of voorwaarden) kunnen een 
invloed hebben op de voorwaarden of omstandigheden waarin wij u de draadloze verbinding 
aanbieden, en kunnen leiden tot een verandering van deze voorwaarden of tot een tijdelijke of 
blijvende wijziging of verlies van de draadloze verbinding van uw Kindle.  

2. Toestel en Software 

Gebruik van de Software. U mag de Software uitsluitend gebruiken op een Kindle of met 
een Leestoepassing op een Ondersteund toestel. Voor de Software gelden bijkomende 
voorwaarden die zijn opgenomen in de Amazon.com gebruiksvoorwaarden. Voor meer 
informatie over bijkomende voorwaarden die van toepassing zijn voor software van bepaalde 
derden kunt u het juridische gedeelte of een vergelijkbaar deel van het menu Instellingen van 
uw Kindle of het deel Juridische Kennisgevingen van uw Leestoepassing raadplegen. 

Plaatsgekoppelde diensten. Sommige Kindle toestellen beschikken over een functie 
waarmee, als deze functie geactiveerd is, Amazon en toepassingen op uw toestel toegang 
hebben tot plaatsgegevens die kunnen worden gebruikt voor plaatsgekoppelde diensten. Lees 
hier meer over de verzameling en het gebruik van plaatsgegevens. Als u gebruik maakt van 
plaatsgekoppelde diensten op uw Kindle voor navigatiedoeleinden, blijft u de 
verantwoordelijkheid hebben om veilig te rijden, alle verkeersregels na te leven en uw eigen 
oordeel te volgen terwijl u rijdt en routes kiest. Amazon biedt geen garanties over de 
juistheid, volledigheid of zekerheid van plaatsgekoppelde diensten.  

3. Algemeen 

Ontvangen informatie. De Software zal Amazon gegevens verstrekken over uw Kindle en 
zijn wisselwerking met de Dienst (zoals het beschikbare geheugen, de actieve tijd, 
logbestanden en de signaalsterkte). De Software zal Amazon bovendien informatie 
verstrekken over de Digitale Inhoud op uw Kindle en Ondersteunde Toestellen en over het 
gebruik dat u ervan maakt (zoals de laatste gelezen bladzijde en de archivering van de 
inhoud). De aan Amazon verstrekte informatie, zoals aantekeningen, bladwijzers, notities, 
highlights of soortgelijke markeringen die u aanbrengt met uw Kindle of Leestoepassing, kan 
worden bewaard op servers in een ander land dan het land waar u woont. Alle informatie die 
wij ontvangen is onderworpen aan het privacybeleid van Amazon.com. 

Informatie aan derden. U bent verantwoordelijk voor alle informatie die u via de Kindle of 
een Leestoepassing verstrekt aan derden. Eventuele informatie die u verstrekt aan een derde 
valt onder de privacyverklaring of vergelijkbare voorwaarden die de derde u verstrekt, en niet 
onder het privacybeleid van Amazon.com.  



 

 

Veranderingen in de Dienst. Wij kunnen de Dienst op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk 
wijzigen, opschorten of stopzetten. 

Beëindiging. Uw rechten onder deze Overeenkomst worden automatisch beëindigd indien u 
inbreuk pleegt op eender welke bepaling van deze Overeenkomst. In geval van beëindiging 
heeft Amazon het recht u onmiddellijk de toegang tot de Dienst 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 of een Kindle, een Leestoepassing of de 
Dienst, 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 of gebruik te maken van een Kindle, een Leestoepassing of de Dienst, stemt 
u in met deze voorwaarden. 

Afstand van garantie en 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) is op uw Kindle een beperkte garantie van 
één jaar van toepassing, tenzij anders bepaald door Amazon, en (2) zal de totale 
aansprakelijkheid van Amazon in het kader van deze Overeenkomst met betrekking tot 
een vordering in geen enkel geval hoger liggen dan het werkelijke aankoopbedrag van 
uw Kindle. 

Contactgegevens. Voor hulp met uw Kindle, een Leestoepassing, de Dienst, Digitale 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. 


