GEBRUIKSVOORWAARDEN

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN ("GEBRUIKSVOORWAARDEN") ZORGVULDIG DOOR
VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR GLOOKO® EN HAAR
GELIEERDE ONDERNEMINGEN ("GLOOKO"). DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BESCHRIJVEN DE
WETTELIJK BINDENDE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK DOOR ELKE GEBRUIKER (ZOALS HIERONDER
GEDEFINIEERD) VAN DE GLOOKO-DIENST, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ENIGE ANDERE SOFTWARE,
DIENSTEN, FUNCTIES, INHOUD, WEBSITES) OF APPLICATIES (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, MOBIELE
EN WEBAPPLICATIES) DIE VAN TIJD TOT TIJD DOOR GLOOKO WORDEN AANGEBODEN (GEZAMENLIJK
"DIENST(EN)"). DOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP WELKE WIJZE DAN OOK, GAAT
U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U NIET GEBONDEN
WILT ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. DOOR
AKKOORD TE GAAN MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VERKLAART U TEVENS DAT U DE JUISTE
LEEFTIJD HEBT OM EEN DERGELIJKE OVEREENKOMST AAN TE GAAN.
Diensten
De Diensten zijn bedoeld om U ("U", de "Gebruiker") te helpen bij het beheren van Uw diabetes. De
Diensten zijn uitsluitend beschikbaar voor volwassenen of kinderen die in het land waar zij wonen nog
niet meerderjarig zijn en wiens gebruik door een ouder en/of wettelijke voogd is goedgekeurd. De
Diensten (inclusief, maar niet beperkt tot, alle content) worden U voor Uw persoonlijk, nietcommercieel gebruik ter beschikking gesteld. U zult de Diensten niet gebruiken op een wijze die niet in
overeenstemming is met (i) deze Gebruiksvoorwaarden, of (ii) alle toepasselijke wet- en regelgeving.
Geen medisch advies of gezondheidsdiensten
De Diensten zijn niet bedoeld om beslissingen over behandelingen te geven of om te worden gebruikt
als vervanging voor professioneel gezondheidsadvies. Glooko en de Diensten bieden of verstrekken geen
medisch advies en de Diensten en de inhoud die via de Diensten wordt verstrekt of toegankelijk is, zijn
uitsluitend voor informatieve doeleinden. U begrijpt dat Glooko geen medisch hulpverlener is en Glooko
geen medisch advies of diagnoses aanbiedt, of zich bezighoudt met de uitoefening van de geneeskunde
of het verlenen van diensten in de gezondheidszorg van welke aard dan ook. De Diensten zijn niet
bedoeld als een vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling en worden
alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het
verkrijgen van de juiste behandeling voor zijn of haar aandoeningen. Win altijd het advies in van Uw arts
of andere gekwalificeerde zorgverlener bij vragen over Uw medische toestand of het gebruik (of de
frequentie) van een medicijn of medisch hulpmiddel. Negeer nooit professioneel medisch advies en
wacht nooit met het inwinnen ervan vanwege iets dat U in verband met de Diensten hebt gelezen.
U bent als enige verantwoordelijk voor alle beslissingen of handelingen die U neemt op basis van de
informatie en materialen die via de Diensten beschikbaar zijn. Vertrouwen op enige informatie verstrekt
door Glooko of in verband met de Diensten is uitsluitend op Uw eigen risico.
Raadpleeg Uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als U vragen heeft over een medische
aandoening, of voordat U een geneesmiddel gaat gebruiken, Uw dieet gaat veranderen of een
behandeling begint of staakt.

GLOOKO IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIG ADVIES, BEHANDELINGSKUUR,
DIAGNOSE OF ENIGE ANDERE INFORMATIE, DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE U VERKRIJGT DOOR UW
GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.
Als U denkt dat U een medisch noodgeval hebt, bel dan onmiddellijk Uw dokter of het noodnummer dat
in Uw huidige woonplaats wordt gebruikt (bijvoorbeeld 911 in de Verenigde Staten en 112 in de
Europese Unie).
Account Registratie
Als onderdeel van het registratieproces moet U een account aanmaken met een gebruikersnaam en
wachtwoord. Het is Uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie die U verstrekt
juist, nauwkeurig, niet misleidend en veilig is. U kunt geen account of gebruikersnaam en wachtwoord
aanmaken met gebruikmaking van de namen en gegevens van een andere persoon of met
gebruikmaking van woorden die handelsmerken of eigendom zijn van een andere partij (met inbegrip
van de onze), of vulgair, obsceen of op enige andere wijze ongepast zijn. Glooko behoudt zich het recht
voor om met of zonder voorafgaande kennisgeving een account dat in overtreding is op te schorten of
te beëindigen.
Alle informatie die U aan Glooko verstrekt dient juist, volledig en bijgewerkt te zijn. U bent als enige
verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op Uw account, voor het handhaven van de
vertrouwelijkheid van en voor alle informatie die U invoert in de Diensten. U zult geen gebruik maken
van of toegang verkrijgen tot de account van een andere gebruiker zonder de uitdrukkelijke
toestemming van die andere gebruiker. U zult Glooko onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van
enig ongeautoriseerd gebruik van Uw account, of enige andere accountgerelateerde inbreuk op de
beveiliging waarvan U op de hoogte bent.
Indien U Uw gebruikersnaam of wachtwoord bent vergeten, zal Glooko een door U opgegeven emailadres gebruiken om Uw gebruikersnaam of tijdelijke wachtwoord toe te zenden. Indien U om welke
reden dan ook vermoedt dat Uw gebruikersnaam en wachtwoord aan iemand anders is bekendgemaakt
of door iemand anders is verkregen, dient U onmiddellijk contact op te nemen met Glooko. Glooko
neemt nooit contact op met gebruikers om hen te vragen hun gebruikersnaam en wachtwoord of
andere details te bevestigen.
Indien U gebruik maakt van mobiele diensten om Uw persoonlijke gegevens in te voeren en te
onderhouden, begrijpt U dat U verantwoordelijk bent voor het beveiligen en veiligstellen van Uw
mobiele apparaat en de bijbehorende gegevens (zoals gebruikers-ID's en wachtwoorden). U begrijpt dat
indien U Uw mobiele apparaat onbeheerd achterlaat, of indien het verloren gaat of gestolen wordt, Uw
persoonlijke informatie toegankelijk kan zijn voor anderen.
Computerapparatuur; Browsertoegang en Internetdiensten
Met uitzondering van de Diensten, bent U verantwoordelijk voor het verkrijgen, installeren,
onderhouden en gebruiken van alle software, hardware of andere apparatuur (gezamenlijk,
"Systemen") dat nodig is voor Uw toegang tot en gebruik van de Diensten. Deze verantwoordelijkheid
omvat, zonder beperking, dat U gebruik maakt van up-to-date webbrowsers en de beste commercieel
beschikbare encryptie-, antivirus-, anti-spyware- en internetbeveiligingssoftware. U bent bovendien
verantwoordelijk voor het verkrijgen van internetdiensten via de internetprovider van uw keuze, voor
alle kosten die door een dergelijke internetprovider worden opgelegd en voor alle bijbehorende kosten

van de aanbieder van communicatiediensten. U erkent dat er bepaalde veiligheids-, corruptie-,
overdrachtsfouten- en toegangsbeschikbaarheidsrisico's verbonden zijn aan het gebruik van open
netwerken zoals het internet, en U aanvaardt dergelijke risico's hierbij uitdrukkelijk. U erkent dat U
verantwoordelijk bent voor de gegevensbeveiliging van de Systemen die worden gebruikt om toegang te
krijgen tot de Diensten, en voor de overdracht en ontvangst van informatie bij gebruikmaking van
dergelijke Systemen. U erkent dat U toegang tot de specifieke Diensten hebt aangevraagd voor Uw
gemak, dat U Uw eigen onafhankelijke beoordeling hebt gemaakt van de geschiktheid van het Internet
en de Systemen, en dat U tevreden bent met die beoordeling. Glooko is niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten of problemen die voortvloeien uit de storing of het falen van het internet of Uw
Systemen.
Aanvaardbaar gebruik
Als gebruiksvoorwaarde belooft U de Diensten niet te gebruiken voor enig doel dat verboden is door de
Gebruiksvoorwaarden of andere regels of beleidslijnen die van tijd tot tijd door Glooko worden
geïmplementeerd. De Diensten (inclusief, zonder beperking, alle Inhoud) worden uitsluitend voor Uw
eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke
auteursrechtwetgeving in het land waar U verblijft.
Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden omvat de term "Inhoud", zonder beperking, alle
informatie, gegevens, tekst, foto's, video's, software, scripts, grafieken en interactieve functies die door
Glooko of zijn partners of via de Diensten worden gegenereerd, verstrekt of anderszins toegankelijk
gemaakt. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, zult U geen actie ondernemen (en zult U geen
derde partij toestaan om actie te ondernemen) die: (i) in strijd is met enige toepasselijke wet- of
regelgeving of verordening; (ii) inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van
een andere persoon of entiteit; (iii) bedreigend, kwetsend, intimiderend, lasterlijk, bedrieglijk,
frauduleus, inbreuk makend op andermans privacy, onrechtmatig, obsceen, beledigend of godslasterlijk
is; of (iv) bestaat uit het zich voordoen als een andere persoon of entiteit. Glooko behoudt zich het recht
voor om Inhoud van de Diensten te verwijderen, op elk moment en om elke reden (inclusief, maar niet
beperkt tot, na ontvangst van claims of beschuldigingen van derden of autoriteiten met betrekking tot
dergelijke Inhoud, of indien Glooko vreest dat U de Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden), of zonder
enige reden.
Verder zult U niet (direct of indirect): (i) handelingen verrichten die een onredelijke of onevenredig
grote belasting vormen of kunnen vormen voor de infrastructuur van Glooko (of haar externe
leveranciers); (ii) de goede werking van de Diensten of activiteiten die op de Diensten worden
uitgevoerd verstoren of trachten te verstoren; (iii) maatregelen omzeilen die Glooko kan gebruiken om
de toegang tot de Diensten (of delen daarvan) te voorkomen of te beperken; (iv) de broncode of
onderliggende ideeën of algoritmen van enig deel van de Diensten ontcijferen, decompileren,
demonteren, onderwerpen aan reverse engineering of op andere wijze trachten deze af te leiden,
behalve voor zover de toepasselijke wetgeving een dergelijke beperking uitdrukkelijk verbiedt; (v) enig
deel van de Diensten wijzigen, vertalen of op andere wijze daarvan afgeleide werken te maken; of (vi)
enig of alle rechten die U krachtens deze Gebruiksvoorwaarden ontvangt kopiëren, verhuren, leasen,
distribueren of anderszins overdragen.
Ondersteuning
Glooko biedt e-mail gebaseerde en online ondersteuningsmiddelen. U kunt toegang krijgen tot

ondersteuningsmiddelen door https://support.glooko.com/ te bezoeken. In sommige landen, regio's of
in relatie tot bepaalde partners, kan Glooko U leiden naar ondersteuning van derde dienstverleners.
Glooko belooft niet hoe snel Glooko op Uw verzoek om ondersteuning zal reageren, of dat Glooko in
staat zal zijn om problemen die U mogelijk ondervindt op te lossen. Eventuele suggesties of informatie
verstrekt door Glooko met betrekking tot het gebruik van de Diensten kunnen niet als een garantie
worden beschouwd.
Beëindiging
Glooko kan Uw toegang tot alle of een deel van de Diensten te allen tijde beëindigen indien U zich niet
aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt. Dit kan resulteren in de verbeurdverklaring en vernietiging van
alle informatie verbonden aan Uw account en zal Uw mogelijkheid om de Diensten op enigerlei wijze te
gebruiken onmiddellijk beëindigen. Indien U Uw account wenst te beëindigen, kunt U dit doen door in te
loggen op Uw account en het account te verwijderen, of door contact op te nemen met Glooko support.
Alle bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, die door hun aard na beëindiging zouden moeten
voortduren, zullen de beëindiging overleven, inclusief, zonder beperking, garantie disclaimers,
schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.
Gebruik van Uw Informatie
Indien U informatie creëert, verzendt, indient, weergeeft of anderszins beschikbaar maakt (inclusief,
zonder beperking, informatie die U automatisch beschikbaar hebt gemaakt door verbinding van enige
hardware met de Diensten) tijdens het gebruik van de Diensten, mag U alleen informatie verstrekken
waarvan U de eigenaar bent of het recht hebt deze te gebruiken. Wanneer U toegang verleent tot
dergelijke informatie via de Diensten, verleent U Glooko een licentie om die informatie volledig te
gebruiken in verband met het verlenen van de Diensten aan U. Glooko mag de informatie die U
verstrekt echter alleen gebruiken zoals toegestaan door de Glooko Privacyverklaring en de toepasselijke
wetgeving. Als U de Diensten samen met Uw zorgverlener gebruikt, kan Uw zorgverlener Uw gegevens
inzien en raadplegen, en die gegevens overbrengen naar Uw dossier in hun Elektronisch
Patiëntendossier ("EHR"). Glooko is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige verwerking van
Uw gegevens door zorgverleners. Gelieve onze Privacyverklaring aandachtig door te nemen voor meer
informatie over hoe Glooko Uw persoonlijke gegevens gebruikt en openbaar maakt. Glooko's
Privacyverklaring wordt hierbij door deze verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen.
Glooko kan ook zakelijke overeenkomsten aangaan met derden waardoor U Uw persoonlijke gegevens
met hen kunt delen. Of U Uw persoonlijke gegevens met deze derden wilt delen, is aan U. Door de
instructies van Glooko en deze derden correct op te volgen, kunt U beslissen of U persoonlijke gegevens
met deze derden wilt delen.
Intellectueel Eigendom
De Diensten zijn eigendom van Glooko. Glooko verleent U, uitsluitend voor Uw persoonlijke doeleinden,
een niet-exclusief, beperkt en herroepelijk recht op toegang tot en gebruik van de Diensten, zolang U
zich houdt aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in de Diensten niet voor
andere doeleinden te gebruiken, met inbegrip van commerciële doeleinden, zoals co-branding, framing,
koppeling of wederverkoop van enig deel van de Diensten zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Glooko. Alle materialen die via de Diensten beschikbaar zijn, mogen worden geopend,
gedownload of afgedrukt voor niet-commerciële doeleinden en uitsluitend binnen het
toepassingsgebied dat door deze Gebruiksvoorwaarden wordt toegestaan. Geen ander gebruik van deze

materialen mag worden gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Glooko. Elk
ongeoorloofd gebruik van de woorden of beelden van de Diensten kan een schending zijn van
auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, de wetten op privacy en publiciteit, en het burgerlijk wetboek
en wetboek van strafrecht. De Diensten bevatten materiaal dat geheel of gedeeltelijk is afgeleid van
materiaal waarop auteursrechten rusten, met inbegrip van het formaat en de lay-out van de Diensten.
De auteursrechten zijn eigendom van Glooko, of voor gelicentieerde inhoud, de leveranciers van de
inhoud. Geen van de namen, handelsmerken, dienstmerken en logo's van de Diensten, Glooko of derden
die op de Diensten verschijnen, mogen worden gebruikt in reclame of publiciteit, of anderszins om aan
te geven dat Diensten of dergelijke derden sponsoren van of verbonden zijn met een product of dienst,
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Glooko of dergelijke derde partij. Niets in de
Diensten mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting, waiver of anderszins,
van een licentie of gebruiksrecht voor een handelsmerk dat op of via de Diensten wordt weergegeven,
zonder de schriftelijke toestemming van Glooko of de derde partij die eigenaar is van het handelsmerk,
indien van toepassing. De Diensten kunnen andere eigendomsvermeldingen en auteursrechtelijke
informatie bevatten, waarvan de voorwaarden door U moeten worden nageleefd en opgevolgd.
Sommige van de voorgaande bepalingen kunnen in bepaalde landen/staten/provincies/jurisdicties
ongeldig zijn, zodat de bovenstaande erkenningen en voorwaarden mogelijk niet in hun geheel op U van
toepassing zijn.
Gebruik van Hardware en Software van Derden met de Diensten
Als U toegang verkrijgt tot de Diensten via een mobiele applicatie, gebruikt U alleen apparaten die Apple
of Android ondersteunen die U bezit of beheert. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet U
de mobiele applicatie downloaden, of er toegang toe krijgen door naar www.myglooko.com te gaan, of
door Uw mobiele apparaat of apparaten te synchroniseren met Glooko-goedgekeurde hardware in het
kantoor van Uw zorgverlener.
U kunt ervoor kiezen om de Diensten te gebruiken in combinatie met door Glooko goedgekeurde
hardware en software van derden voor gezondheidszorgbeheer die hier wordt weergegeven:
https://www.glooko.com/device-compatibility/, zoals door Glooko naar eigen goeddunken van tijd tot
tijd bijgewerkt. Alle hardware en software die door derden wordt geleverd is onderhevig aan de
gebruiksvoorwaarden, licentiebepalingen en garanties die door deze derden voor dergelijke hardware
en/of software worden uitgegeven. Of U de hardware of software nu bij Glooko koopt of van een derde
ontvangt, zoals een fabrikant, zorgverlener, werkgever of een verzekeringsmaatschappij, deze
Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op Uw gebruik van de Diensten.
Externe dienstverleners
U kunt ervoor kiezen een externe dienstverlener toestemming te geven gezondheids- en andere
informatie in Uw account op te halen, te verstrekken, te wijzigen of anderszins te gebruiken of
anderszins Uw informatie met een dergelijke dienstverlener te delen. Het delen van Uw persoonlijke
gegevens met een derde partij is uitsluitend op Uw eigen risico. Zodra U een specifieke externe
dienstverlener toegang geeft tot Uw account, kan deze dienstverlener toegang blijven houden tot Uw
account totdat U de toegang uitdrukkelijk uitschakelt. Derden-dienstverleners kunnen zowel
zorgverleners als andere entiteiten omvatten. Het is Uw eigen verantwoordelijkheid om elk van deze
externe dienstverleners te controleren en goed te keuren voordat U Uw informatie met een dergelijke
externe partij deelt.

HET GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN EN HET VERTROUWEN OP DEZE INHOUD IS UITSLUITEND OP EIGEN
RISICO. GLOOKO KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT
UIT OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN EEN DIENST OF INHOUD VAN DERDEN.
Voorwaarden van derden
De Diensten kunnen ook software, gegevens of andere zaken bevatten die door derden aan Glooko
in licentie zijn gegeven. Uw gebruik van dergelijke items van derden is onderworpen aan de bepalingen
van deze Gebruiksvoorwaarden, behalve indien anders vereist door de toepasselijke derde partij. U
dient zich te houden aan de aanvullende bepalingen die worden vereist door leverancier van dergelijke
items van derden die aan U ter beschikking worden gesteld, welke zijn opgenomen in en deel uitmaken
van deze Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke voorwaarden van derden die van toepassing zijn op Uw
gebruik van de Diensten zijn opgenomen in en maken deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.
Koppelingen naar Derden
Glooko kan U ook voorzien van links naar, of contactinformatie van, websites of diensten van derden.
Glooko is niet verantwoordelijk voor, en onderschrijft geen inhoud, websites of diensten van derden
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, zorgverleners, producten, tests, procedures, diensten,
meningen of websites waartoe toegang wordt verkregen of die worden vermeld op de Diensten. Het
gebruik van sites en/of diensten van derden is uitsluitend op eigen risico.
Afwijzing van garanties
DE DIENSTEN (INCLUSIEF, ZONDER LIMITATIE, ENIGE INHOUD) WORDEN VERSTREKT "AS IS" EN "ZOALS
BESCHIKBAAR" ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET
BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUK, NAUWKEURIGHEID, WERKING,
VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ALLE GARANTIES DIE
VOORTVLOEIEN UIT HET VERLOOP VAN DE PRESTATIES OF HET GEBRUIK VAN DE HANDEL, DIE
ALLEMAAL UITDRUKKELIJK WORDEN AFGEWEZEN. GLOOKO EN HAAR BESTUURDERS, WERKNEMERS,
AGENTEN, LEVERANCIERS, SPONSORS EN PARTNERS GARANDEREN NIET DAT: (A) DE DIENST VEILIG OF
BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF LOCATIE; (B) AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN,
TERUGHAALBAAR, ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT ALLE FOUTEN
ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; (C) ALLE INHOUD OF SOFTWARE BESCHIKBAAR OP OF VIA DE DIENST
VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; OF (D) DE RESULTATEN VAN HET
GEBRUIK VAN DE DIENST AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN. UW GEBRUIK VAN DE DIENST IS
UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. SOMMIGE STATEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE MET BETREKKING
TOT DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK
NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.
GLOOKO GEEFT GEEN GARANTIE VOOR ENIG APPARAAT, SMART DEVICE, SOFTWARE, DIENST OF
GEGEVENS VAN DERDEN DIE U KUNT GEBRUIKEN IN VERBAND MET DIENSTEN, ONGEACHT OF EEN
DERGELIJK ITEM VAN DERDEN WORDT BESCHREVEN IN, OF BESCHIKBAAR IS OF KAN WORDEN
VERBONDEN VIA EEN GLOOKO-PRODUCT, SOFTWARE-APP OF GLOOKO-DIENST.
GEEN INFORMATIE OF COMMUNICATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN OF
VIA GLOOKO OF DE DIENSTEN ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN, MET UITZONDERING VAN ENIGE
BEPERKTE GARANTIE OPGENOMEN IN HET ETIKET VAN HET TOEPASSELIJKE GLOOKO PRODUCT.

GLOOKO GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID VAN EEN GEBRUIKERSAPPARAAT, EN DE
GEBRUIKERSGEGEVENS DIE VANAF EEN GEBRUIKERSAPPARAAT WORDEN GEÜPLOAD EN DOOR GLOOKO
WORDEN ONTVANGEN, WORDEN "AS-IS" AAN DE GEBRUIKER VERSTREKT. GLOOKO NEEMT GEEN
VERPLICHTING OP ZICH, EN GARANDEERT NIET DAT HET EXTRA FUNCTIES OF FUNCTIONALITEIT VOOR
DE DIENSTEN ZAL CREËREN OF OPNEMEN.
SOMMIGE WETTEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF BEPAALDE
SOORTEN SCHADE NIET TOE, ZODAT DEZE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. IN
DEZE RECHTSGEBIEDEN IS GLOOKO'S AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE MAXIMALE MATE
TOEGESTAAN DOOR DE WET.
Schadeloosstelling
U zult Glooko en de aan haar gelieerde ondernemingen, en van beide de werknemers, opdrachtnemers,
directeuren, leveranciers en vertegenwoordigers verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren tegen alle
aansprakelijkheden, verliezen, vorderingen en onkosten, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die
voortvloeien uit of verband houden met (i) Uw gebruik of misbruik van, of toegang tot de Diensten, of
(ii) Uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of een toepasselijke wet, contract, beleid, voorschrift
of andere verplichting. Glooko behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op
zich te nemen van alle zaken die anders onderworpen zijn aan schadeloosstelling door U, in welk geval U
Glooko zult bijstaan en met haar zult samenwerken in verband hiermee.
Beperking van aansprakelijkheid
VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ZAL GLOOKO (EN HAAR BESTUURDERS, WERKNEMERS,
AGENTEN, SPONSORS, PARTNERS, LEVERANCIERS, INHOUDVERSTREKKERS, LICENTENVERSTREKKERS,
DISTRIBUTEURS OF WEDERVERKOPERS) ONDER GEEN VOORWAARDE AANSPRAKELIJK ZIJN OP GROND
VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, NALATIGHEID OF ENIGE
ANDERE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE MET BETREKKING TOT DE DIENST (I) VOOR WINSTDERVING,
GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN GOODWILL OF KANSEN, KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE
GOEDEREN OF DIENSTEN, OF BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE
VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, (II) VOOR UW VERTROUWEN
OP DE DIENST (III) VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE (IV) VOOR ENIGE ZAAK BUITEN HAAR REDELIJKE
CONTROLE, ZELFS ALS GLOOKO OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN ENIGE SCHADE
IN SECTIES (I) TOT (IV) HIERBOVEN. BEHALVE ZOALS OPGENOMEN IN ENIGE PRODUCTETIKETTERING, EN
ZONDER UW RECHTEN ONDER TOEPASSELIJK RECHT TE BEPERKEN, INDIEN U ONTEVREDEN BENT OVER
ENIG DEEL VAN DE DIENSTEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE MIDDEL HET GEBRUIK ERVAN TE STAKEN.
Bescherming van de consument
Glooko erkent dat bepaalde rechtsgebieden dwingende wettelijke rechten aan consumenten verlenen
die niet door contracten kunnen worden tenietgedaan of waarvan de consument geen afstand kan
doen. Indien dergelijke consumentenreglementen op U van toepassing zijn, zullen de secties van deze
Gebruiksvoorwaarden die met dergelijke reglementen in strijd zouden kunnen zijn, Uw wettelijke
rechten niet beperken.
Exportbeperkingen
De Diensten kunnen onderhevig zijn aan exportcontrolewetten van de Verenigde Staten.
Dientengevolge verklaart, garandeert en komt U overeen dat U niet (a) gevestigd bent in, of ingezetene
of staatsburger bent van enig land waarop een embargo of andere beperking van de regering van de

Verenigde Staten van toepassing is, of enig land dat door de regering van de Verenigde Staten is
aangewezen als een land dat "terroristen steunt" (klik hier voor meer informatie); en (b) op een van de
lijsten staat van de regering van de Verenigde Staten met eindgebruikers voor wie beperkingen gelden
(bijvoorbeeld, de lijst "Specially Designated Nationals" die hier beschikbaar is).
Wijziging van de Diensten
Glooko behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Diensten geheel of gedeeltelijk te
wijzigen of te vervangen of de Diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of stop te
zetten door een bericht op de Diensten te plaatsen of door U een e-mail te sturen. Glooko behoudt zich
het recht voor om nieuwe functies of functionaliteiten te introduceren waarvoor de betaling van
vergoedingen kan worden verlangd. Het is Uw verantwoordelijkheid om de Gebruiksvoorwaarden
regelmatig op wijzigingen te controleren. Indien U niet akkoord gaat met de wijzigingen, hebt U het
recht uw gebruik van de Diensten stop te zetten. Uw voortgezette gebruik van de Diensten na het
bekendmaken van wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.
Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
Glooko kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen van deze
Gebruiksvoorwaarden zullen op de van tijd tot tijd bijgewerkte website(s) van Glooko worden geplaatst
en/of per e-mail aan U worden meegedeeld. Bovendien zullen deze Gebruiksvoorwaarden altijd de
datum vermelden waarop zij het laatst werden herzien. U wordt geacht eventuele wijzigingen in deze
Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en ermee in te stemmen dat U eraan gebonden bent wanneer U
de Diensten gebruikt nadat deze wijzigingen zijn geplaatst.
Diversen
De Gebruiksvoorwaarden zijn de volledige overeenkomst tussen U en Glooko met betrekking tot de
Diensten en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen (hetzij mondeling,
schriftelijk of elektronisch) tussen U en Glooko met betrekking tot de Diensten. In aanvulling op deze
Gebruiksvoorwaarden zijn, indien U hardware van Glooko koopt voor gebruik met de Diensten, de
verkoopvoorwaarden van deze hardware van toepassing op Uw gebruik van deze hardware. In geval van
tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en enige verkoopvoorwaarden, zullen de
toepasselijke verkoopvoorwaarden voorrang hebben met betrekking tot dergelijke hardware. Indien een
bepaling van de Gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling
worden beperkt of geëlimineerd voor zover dat minimaal noodzakelijk is, zodat de
Gebruiksvoorwaarden voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijven. Het niet uitoefenen
door een van de partijen van enig recht voorzien in de Gebruiksvoorwaarden, zal niet worden
beschouwd als een waiver van verdere rechten hieronder. De Gebruiksvoorwaarden zijn
persoonsgebonden, en kunnen door U niet worden overgedragen, tenzij met voorafgaande schriftelijke
toestemming van Glooko. Glooko kan al haar rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden
zonder toestemming overdragen of delegeren. Geen agentschap, partnerschap, joint venture of
arbeidsverhouding wordt gecreëerd als gevolg van de Gebruiksvoorwaarden en geen van de partijen
heeft enige bevoegdheid om de ander in enig opzicht te binden. Alle kennisgevingen krachtens de
Gebruiksvoorwaarden worden schriftelijk gedaan en worden geacht naar behoren te zijn gegeven
wanneer zij zijn ontvangen, indien persoonlijk afgeleverd of verzonden per aangetekende brief met
ontvangstbevestiging; wanneer de ontvangst elektronisch is bevestigd, indien verzonden per fax of e-

mail; of twee dagen nadat zij zijn verzonden, indien ze zijn verzonden voor bezorging de volgende dag
door een erkende nachtelijke bezorgdienst.
Specifieke Apple voorwaarden
Uw gebruik van de Apple App Store, die eigendom is van en beheerd wordt door Apple, Inc. is
onderworpen aan de toepasselijke juridische overeenkomsten tussen U en Apple, Inc. (te vinden op:
https://www.apple.com/legal/).
Google-specifieke voorwaarden
Uw gebruik van de Google Play marketplace, die eigendom is van en wordt geëxploiteerd door Google
Inc., is onderworpen aan de juridische overeenkomst tussen U en Google Inc. bestaande uit de
Servicevoorwaarden van Google (te vinden op http://www.google.com/accounts/TOS) en de
Servicevoorwaarden van Google Play (te vinden op https://play.google.com/intl/enGLOOKO_Glooko/about/play-terms.html).
Specifieke voorwaarden voor Onderzoeksstudies/Klinische Proeven
U kunt ervoor kiezen om deel te nemen aan academische, klinische, commerciële of andere
onderzoeksstudies (elk een "Onderzoek"). Bij Uw inschrijving voor een Onderzoek waaraan U
deelneemt, kunt U een formulier voor geïnformeerde toestemming en/of HIPAA-autorisatie
ondertekenen hebben of heeft u deze al ondertekend met de partij/sponsor die het Onderzoek uitvoert
(de "Onderzoeksformulieren"). In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de
Onderzoeksformulieren of toepasselijke regelgeving met betrekking tot de administratie van het
Onderzoek, zijn de Onderzoeksformulieren en de toepasselijke regelgeving doorslaggevend. Indien U
vragen heeft of nadere informatie wenst over de Onderzoeksformulieren, neem dan contact op met de
partij/sponsor die Uw Onderzoek uitvoert en gebruik daarbij de eerder aan U verstrekte informatie.
Contact
Als U vragen heeft over de Diensten, neem dan contact op met Glooko https://support.glooko.com/.
DMCA-vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht.
De Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de "DMCA") biedt verhaalsmogelijkheden voor eigenaars
van auteursrechten die van mening zijn dat materiaal dat op het internet verschijnt inbreuk maakt op
hun rechten onder de Amerikaanse auteursrechtwetgeving. Als U te goeder trouw van mening bent dat
materiaal dat beschikbaar is op de Glooko Diensten inbreuk maakt op Uw auteursrecht, kunt U (of Uw
agent) een schriftelijke kennisgeving per post of per e-mail naar Glooko sturen met het verzoek dat
Glooko dergelijk materiaal verwijdert of de toegang daartoe blokkeert. Als U te goeder trouw van
mening bent dat iemand ten onrechte een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht bij Glooko
heeft ingediend met betrekking tot inhoud die U via Glooko Diensten beschikbaar hebt gesteld, kunt U
volgens de DMCA een tegenkennisgeving naar Glooko sturen. Kennisgevingen en tegenkennisgevingen
moeten voldoen aan de op dat moment geldende wettelijke vereisten opgelegd door de DMCA. Klik hier
voor details. Kennisgevingen en tegenkennisgevingen moeten als volgt schriftelijk aan de DMCA-agent
van Glooko worden gezonden: Per post aan Legal Department, Glooko, Inc, 303 Bryant St, Mountain
View, California USA 94041, Verenigde Staten, of per e-mail aan Legal@Glooko.com. U kunt de DMCAagent van Glooko ook bereiken op het volgende telefoonnummer: 1 (888) 738-3646.

Glooko raadt U aan Uw juridisch adviseur te raadplegen alvorens een DMCA-kennisgeving of een
tegenkennisgeving in te dienen. U kunt gelijkwaardige rechten hebben onder andere toepasselijke
wetten.
In overeenstemming met de DMCA en andere toepasselijke wetgeving, heeft Glooko een beleid
aangenomen om, in toepasselijke omstandigheden, de Glooko Diensten te beëindigen van gebruikers
die door Glooko als recidivisten worden beschouwd. Glooko kan ook naar eigen goeddunken de toegang
tot de Glooko Diensten beperken en/of de accounts beëindigen van gebruikers van de Glooko Diensten
die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen, ongeacht of deze gebruikers al dan
niet als herhaalde overtreders worden beschouwd.
Contracterende entiteit van het bedrijf. Verwijzingen naar "Glooko" zijn verwijzingen naar de
toepasselijke contracterende entiteit die in de onderstaande tabel (de "Tabel") wordt vermeld. De
Diensten worden geleverd door die contracterende entiteit. In de Tabel verwijst "Uw Plaats" naar de
plaats waar U zich bevindt en bepaalt welke rij van de Tabel op die Klant van toepassing is.

Tabel
Uw locatie

Bedrijf

Toepasselijk recht

Verenigde Staten
en Canada

Glooko, Inc., een Delaware-vennootschap,
gevestigd te 411 High Street, Palo Alto, CA,
94301

Californië

Europese Unie

Glooko AB, een onderneming geregistreerd
in Zweden onder bedrijfsregistratienummer
556668-4675, gevestigd te Nellickevägen 20,
412 63 Göteborg, Zweden

Van het land waar u woont

Overal buiten de
Verenigde Staten,
Canada of de
Europese Unie

Glooko AB, een onderneming geregistreerd
in Zweden onder bedrijfsregistratienummer
556668-4675, gevestigd te Nellickevägen 20,
412 63 Göteborg, Zweden

Zweden, met uitsluiting van de
beginselen van conflictenrecht
die voorzien in de toepassing
van de wetten van een ander
rechtsgebied.

Glooko, Inc., specifieke voorwaarden
Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden en van elke kennisgeving in elektronische vorm is
toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die zijn gebaseerd op of verband houden met
de Gebruiksvoorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere
bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bewaard. U

en Glooko komen overeen dat elke rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met de
Diensten binnen één (1) jaar na het ontstaan van de rechtsvordering moet worden ingesteld; anders
wordt een dergelijke rechtsvordering permanent uitgesloten. Deze Gebruiksvoorwaarden worden
beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, met
uitsluiting van zijn collisieregels. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het onderwerp van
deze Gebruiksvoorwaarden zal definitief worden beslecht door arbitrage in Santa Clara County,
Californië, in de Engelse taal in overeenstemming met de arbitrageregels en -procedures van Judicial
Arbitration and Mediation Services, Inc. ("JAMS") die dan van kracht zijn, door één commerciële arbiter
met aanzienlijke ervaring in het oplossen van commerciële contractgeschillen. De winnende partij in de
arbitrage (of de hieronder beschreven toegestane gerechtelijke procedure) zal recht hebben op
vergoeding van de redelijke kosten die zij in verband hiermee heeft gemaakt. Een uitspraak over de
beslissing kan worden ingeschreven bij of ten uitvoering worden gelegd door elke bevoegde rechtbank.
Niettegenstaande het voorgaande heeft elke partij het recht om in afwachting van een definitieve
beslissing van de arbiter een rechtsvordering in te stellen bij een rechtbank met rechtsbevoegdheid voor
een voorlopige voorziening of een andere billijke voorziening. Voor alle doeleinden van deze
Gebruiksvoorwaarden stemmen de partijen in met de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied in de
staats- en federale rechtbanken in het noordelijke district van Californië.
U erkent en begrijpt ook dat, met betrekking tot een geschil met Glooko, haar functionarissen,
directeuren, werknemers, agenten of gelieerde ondernemingen, voortvloeiend uit of in verband met Uw
gebruik van de Diensten of deze Gebruiksvoorwaarden:
-U AFZIET VAN UW RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK; EN
-U AFZIET VAN UW RECHT OM ALS VERTEGENWOORDIGER, PROCUREUR-GENERAAL OF IN EEN ANDERE
VERTEGENWOORDIGENDE HOEDANIGHEID OP TE TREDEN, OF OM ALS LID VAN EEN GROEP EISERS DEEL
TE NEMEN AAN EEN RECHTSGEDING BETREFFENDE EEN DERGELIJK GESCHIL.
Glooko AB specifieke voorwaarden
Alle geschillen, disputen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze
Gebruiksvoorwaarden of de schending, beëindiging of ongeldigheid ervan, zullen uitsluitend worden
beslecht door de rechtbanken van Zweden, met de districtsrechtbank van de stad Göteborg als
rechtbank van eerste aanleg.
Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de
wetten van Zweden, met uitsluiting van de beginselen van conflictenrecht die voorzien in de toepassing
van de wetten van een ander rechtsgebied.
Niettegenstaande het bovenstaande, als U een gebruiker bent die gevestigd is in de Europese Unie,
Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zijn de wetten en rechtbanken van het land waar U verblijft, het
toepasselijk recht en forum voor geschillen.
Taal (talen) van deze Gebruiksvoorwaarden
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn oorspronkelijk geschreven in het Engels. In geval van discrepantie of
geschil tussen de Engelse versie en een andere taal, heeft de Engelse versie voorrang, tenzij de wet die
op U van toepassing is dit verbiedt.
Land-specifieke termen

De volgende bepalingen zijn landspecifiek en gelden naast of in plaats van de gespecificeerde clausules
van deze Gebruiksvoorwaarden wanneer de toepassing van deze lokale wetten verplicht is:
Oostenrijk
Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
De paragraaf Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden wordt vervangen door de volgende tekst:
U wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden wanneer U inlogt op de
Diensten. Wijzigingen worden geacht door U te zijn aanvaard tenzij U Glooko hiervan schriftelijk of via
door Glooko overeengekomen elektronische middelen op de hoogte stelt. Glooko zal Uw aandacht
hierop vestigen wanneer wijzigingen worden aangekondigd. Indien U besluit bezwaar te maken tegen
een wijziging, dient U dit te doen binnen zes weken na ontvangst van de aankondiging van de wijziging.
In geval van bezwaar kan Glooko Uw account voor de Diensten beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van vier weken. U zult in staat zijn om wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden in leesbare
vorm op te slaan of af te drukken.
Toevoeging van de paragraaf Beperking van aansprakelijkheid:
Niets in deze Sectie zal de aansprakelijkheid van Glooko voor grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag
beperken. Verder beperkt niets in deze Sectie de aansprakelijkheid van Glooko voor schade door letsel
van leven, lichaam of gezondheid, voor een defect na een garantie voor de toestand van het product,
voor bedrieglijk verzwegen defecten of voor claims volgens de Productaansprakelijkheidswet.
Finland
Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
De paragraaf Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden wordt vervangen door de volgende tekst:
U wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden wanneer U inlogt op de
Diensten. Wijzigingen worden geacht door U te zijn aanvaard tenzij U Glooko hiervan schriftelijk of via
door Glooko overeengekomen elektronische middelen op de hoogte stelt. Glooko zal Uw aandacht
hierop vestigen wanneer wijzigingen worden aangekondigd. Indien U besluit bezwaar te maken tegen
een wijziging, dient U dit te doen binnen zes weken na ontvangst van de aankondiging van de wijziging.
In geval van bezwaar kan Glooko Uw account voor de Diensten beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van vier weken. U zult in staat zijn om wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden in leesbare
vorm op te slaan of af te drukken.
Frankrijk
Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
De paragraaf Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden wordt vervangen door de volgende tekst:
U wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden wanneer U inlogt op de
Diensten. Wijzigingen worden geacht door U te zijn aanvaard tenzij U Glooko hiervan schriftelijk of via
door Glooko overeengekomen elektronische middelen op de hoogte stelt. Glooko zal Uw aandacht
hierop vestigen wanneer wijzigingen worden aangekondigd. Indien U besluit bezwaar te maken tegen
een wijziging, dient U dit te doen binnen zes weken na ontvangst van de aankondiging van de wijziging.

In geval van bezwaar kan Glooko Uw account voor de Diensten beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van vier weken. U zult in staat zijn om wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden in leesbare
vorm op te slaan of af te drukken.
Duitsland
Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
De paragraaf Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden wordt vervangen door de volgende tekst:
U wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden wanneer U inlogt op de
Diensten. Wijzigingen worden geacht door U te zijn aanvaard tenzij U Glooko hiervan schriftelijk of via
door Glooko overeengekomen elektronische middelen op de hoogte stelt. Glooko zal Uw aandacht
hierop vestigen wanneer wijzigingen worden aangekondigd. Indien U besluit bezwaar te maken tegen
een wijziging, dient U dit te doen binnen zes weken na ontvangst van de aankondiging van de wijziging.
In geval van bezwaar kan Glooko Uw account voor de Diensten beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van vier weken. U zult in staat zijn om wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden in leesbare
vorm op te slaan of af te drukken.
Beëindiging
De paragraaf Beëindiging wordt aangevuld met het volgende:
Glooko heeft het recht om een van haar Diensten op te schorten of Uw recht om een van haar Diensten
te gebruiken op te schorten of te beëindigen indien er een geldige reden is voor deze opschorting.
Geldige redenen zijn bijvoorbeeld installaties van of wijzigingen of onderhoud aan de Diensten. Glooko
zal Gebruiker redelijkerwijs vooraf op de hoogte brengen van deze opschortingen. Glooko is niet
aansprakelijk voor de vergoeding van eventuele schade die Gebruiker lijdt als gevolg van deze
opschortingen.
Indien U echter een wezenlijke inbreuk pleegt op deze Gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van elk
gebruik van de middelen van Glooko dat de redelijke beperkingen van Glooko overschrijdt of omzeilt,
zoals toegang, oproepen of ander gebruik van een toepassingsprogramma-interface of servermiddelen
die Glooko ter beschikking stelt), kan Glooko Uw recht om Diensten te gebruiken onmiddellijk
opschorten of beëindigen. Bovendien is Glooko niet verplicht om enige versie van de Diensten te
ondersteunen zodra een nieuwe versie van dergelijke Diensten wordt uitgebracht.
Afwijzing van garanties
Het volgende wordt toegevoegd aan de paragraaf Afwijzing van garanties:
Niets in deze Sectie zal de wettelijke garantierechten van de Gebruiker beperken.
Beperking van aansprakelijkheid
Deze bepaling is niet van toepassing op Gebruikers in Duitsland en wordt vervangen door de volgende
tekst:
Glooko is aansprakelijk voor elke opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen
(kardinale verplichtingen). Kardinale verplichtingen zijn contractuele verplichtingen waaraan moet
worden voldaan om een correcte uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden mogelijk te maken en

waarop U zich regelmatig kunt beroepen. Glooko's aansprakelijkheid zal anders beperkt zijn tot grove
nalatigheid en opzettelijk wangedrag. In het geval van aansprakelijkheid van Glooko als gevolg van een
licht nalatige schending van kardinale verplichtingen of licht wangedrag van eenvoudige afgevaardigde
agenten, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot typisch voorzienbare schade. Dit heeft geen invloed
op dwingende wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder onze aansprakelijkheid in verband met
overlijden, lichamelijk letsel of ziekte of onze aansprakelijkheid in verband met de Duitse
productaansprakelijkheidswet.
Luxemburg
Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
De paragraaf Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden wordt vervangen door de volgende tekst:
U wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden wanneer U inlogt op de
Diensten. Wijzigingen worden geacht door U te zijn aanvaard tenzij U Glooko hiervan schriftelijk of via
door Glooko overeengekomen elektronische middelen op de hoogte stelt. Glooko zal Uw aandacht
hierop vestigen wanneer wijzigingen worden aangekondigd. Indien U besluit bezwaar te maken tegen
een wijziging, dient U dit te doen binnen zes weken na ontvangst van de aankondiging van de wijziging.
In geval van bezwaar kan Glooko Uw account voor de Diensten beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van vier weken. U zult in staat zijn om wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden in leesbare
vorm op te slaan of af te drukken.
Slowakije
Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
De paragraaf Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden wordt vervangen door de volgende tekst:
U wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden wanneer U inlogt op de
Diensten. Wijzigingen worden geacht door U te zijn aanvaard tenzij U Glooko hiervan schriftelijk of via
door Glooko overeengekomen elektronische middelen op de hoogte stelt. Glooko zal Uw aandacht
hierop vestigen wanneer wijzigingen worden aangekondigd. Indien U besluit bezwaar te maken tegen
een wijziging, dient U dit te doen binnen zes weken na ontvangst van de aankondiging van de wijziging.
In geval van bezwaar kan Glooko Uw account voor de Diensten beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van vier weken. U zult in staat zijn om wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden in leesbare
vorm op te slaan of af te drukken.
Spanje
Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
De paragraaf Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden wordt vervangen door de volgende tekst:
U wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden wanneer U inlogt op de
Diensten. Wijzigingen worden geacht door U te zijn aanvaard tenzij U Glooko hiervan schriftelijk of via
door Glooko overeengekomen elektronische middelen op de hoogte stelt. Glooko zal Uw aandacht
hierop vestigen wanneer wijzigingen worden aangekondigd. Indien U besluit bezwaar te maken tegen
een wijziging, dient U dit te doen binnen zes weken na ontvangst van de aankondiging van de wijziging.
In geval van bezwaar kan Glooko Uw account voor de Diensten beëindigen met inachtneming van een

opzegtermijn van vier weken. U zult in staat zijn om wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden in leesbare
vorm op te slaan of af te drukken.
Verenigd Koninkrijk
Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
De paragraaf Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden wordt vervangen door de volgende tekst:
U wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden wanneer U inlogt op de
Diensten. Wijzigingen worden geacht door U te zijn aanvaard tenzij U Glooko hiervan schriftelijk of via
door Glooko overeengekomen elektronische middelen op de hoogte stelt. Glooko zal Uw aandacht
hierop vestigen wanneer wijzigingen worden aangekondigd. Indien U besluit bezwaar te maken tegen
een wijziging, dient U dit te doen binnen zes weken na ontvangst van de aankondiging van de wijziging.
In geval van bezwaar kan Glooko Uw account voor de Diensten beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van vier weken. U zult in staat zijn om wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden in leesbare
vorm op te slaan of af te drukken.
Afwijzing van garanties
Het volgende wordt toegevoegd aan de paragraaf Afwijzing van garanties:
Niets in deze afdeling doet afbreuk aan de wettelijke garanties met betrekking tot bevredigende
kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of nauwkeurigheid van de beschrijving.
Beperking van aansprakelijkheid
Het volgende wordt toegevoegd aan de paragraaf Beperking van aansprakelijkheid:
Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Glooko uit voor overlijden of
persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken in
verband met de Diensten.

