
 

Pagina: 1/3 
 
VFA Solutions B.V. 
Admiraal de Ruyterstraat 2 
3115 HB Schiedam, Nederland 

BTW: NL823219938B01 
KvK: 51324202 

IBAN: NL94RABO0157067262 
BIC: RABONL2U 

 

Tel: 010 – 427 87 33 
info@vfa-solutions.com 
www.vfa-solutions.com 

 

Gebruiksvoorwaarden VFA APP (versie 06-januari-2020) 
 
 
1. Algemeen 
Deze Gebruiksvoorwaarden VFA App (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing 
op het gebruik van de Smart App, het bijbehorende “Download Center” en het API- 
gedeelte, hierna: “App”. De App wordt aangeboden en beschikbaar gesteld door VFA 
Solutions B.V.  gevestigd aan Admiraal de Ruyterstraat 2 3115 HB Schiedam en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51324202  (hierna: “VFA”). 
 
Door gebruik (waaronder mede wordt verstaan het bezoeken, downloaden en de installatie) 
te maken van de App gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. De 
Gebruiksvoorwaarden zijn tevens te raadplegen op de website van de VFA Solutions. Zie 
https://www.vfa-solutions.com/contact/downloads/ 
 
 
2. Algemene Voorwaarden 
Op het gebruik van de Aura Smart luchtreiniger en Standalone sensor, hierna 
“Randapparatuur”, zijn de algemene voorwaarden van VFA Solutions van toepassing. Zie 
https://www.vfa-solutions.com/contact/downloads 
 
3. Privacy 
Op het downloaden en het gebruik van de App is het privacy beleid van VFA Solutions 
onverkort van toepassing. Zie https://www.vfa-solutions.com/contact/downloads 
 
4. Gebruik van de App en data-uitwisseling 
4.1 VFA stelt haar App met de grootst mogelijke zorg beschikbaar ten behoeve van 
gebruikers. De werkzaamheid van de App is tevens afhankelijk van het door de gebruiker 
gehanteerde apparaat zoals een smartphone, tablet, laptop, desktopcomputer (hierna: het 
“Apparaat”), de op het Apparaat gebruikte software en besturingssysteem, de 
internetverbinding, en gekoppelde Randapparatuur. 
 
4.2 Om volledig gebruik te kunnen maken van de App dient de gebruiker: 

• over een Apparaat te beschikken met een (internet)verbinding. De kosten hiervan 
liggen bij de gebruiker zelf. 

• over een Aura Smart en of Standalone sensor van VFA Solutions te beschikken.  
• indien al dan niet verstrekt door VFA Solutions, een gebruikers-account te 

registreren met o.a. een geldig email adres en wachtwoord. De gebruiker is zelf 
verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn wachtwoord.  

  
4.3 Het is de gebruiker niet toegestaan de App te wijzigen, kopiëren, beschadigen, 
overbelasten, hinderen of het gebruik en functioneren van de App te belemmeren. 
 
4.5 VFA heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen en/of te 
verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de gebruiker de toegang tot de App 
geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. 
 
4.6 Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan de in de App vermelde of met behulp van 
de App gedownloade data. 
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4.7 Met het downloaden van de App en het gebruik van de App verklaart en begrijpt de 
gebruiker het volgende: 

• het gebruik en de installatie van de App is geheel voor rekening en risico van de 
gebruiker; 

• de App wordt “as is” ter beschikking gesteld aan de gebruiker; 
• VFA kan niet garanderen dat de App voldoet aan de eisen van de gebruiker; 
• VFA kan niet garanderen dat de App vrij zal zijn van fouten, gebreken, bugs, virussen 

en zonder onderbreking beschikbaar zal zijn; 
• VFA kan niet garanderen dat de verschafte informatie in de App volledig, juist en/of 

actueel is; 
• VFA kan de beveiliging van de App niet garanderen. 

 
4.8 Medewerkers van VFA kunnen als administrator ten aller tijden verzamelde data inlezen, 
ter ondersteuning van de klant en verbetering van de App of Randapparatuur. Het gaat hier 
om verzamelde luchtkwaliteitsdata en instellingen van randapparatuur. 
 
4.8 Als de gebruiker op enig moment de app niet langer wil gebruiken en of de app de-
installeert, kan de gebruiker VFA verzoeken de data permanent te laten verwijderen. 
 
 
5. Updates en onderhoud 
5.1 VFA kan updates uitbrengen voor de App. Onder updates wordt onder meer verstaan: 
het toevoegen of weghalen van functionaliteiten, en het uitvoeren van patches en bug fixes. 
Door de aard van het updaten kan het zijn dat updates niet direct en vanzelfsprekend 
zichtbaar worden voor de gebruiker. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de laatste 
versie van de App. VFA is niet verplicht oude versies van de App te ondersteunen en kan de 
werking en beschikbaarheid daarvan niet garanderen. Gebruiker gaat akkoord met het 
ontvangen en installeren van automatische updates van de App. 
 
5.2 VFA heeft te allen tijde het recht om de App tijdelijk buiten gebruik te stellen ten 
behoeve van onderhoud, aanpassingen, informatie te wijzigen of te verwijderen.  
 
6. Beëindiging 
6.1 De gebruiker en VFA kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van redenen het 
gebruiksrecht op de App met onmiddellijke ingang beëindigen.  
- De gebruiker kan het gebruik van de App op ieder moment beëindigen, door de App van 
zijn/haar Apparaat te verwijderen of te de-installeren.  
-VFA heeft het recht het gebruiksrecht met onmiddellijke ingang (en zonder tot enige 
vergoeding gehouden te zijn) te beëindigen onder meer in geval van misbruik of onbevoegd 
gebruik van de App, alsook in geval van (onaangekondigd) tijdelijk of permanent staken van 
de activiteiten/services met betrekking tot de App door VFA om welke reden dan ook, 
zonder dat de gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen.  
6.2 VFA is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de beëindiging op grond 
van 6.1.  
7. Intellectuele eigendomsrechten 
7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, 
databankrechten, octrooirechten en merkrechten, met betrekking tot de (inhoud van de) 
App, waaronder doch niet beperkt tot, de onderliggende software en programmatuur, 
teksten, afbeeldingen, logo’s, grafisch materiaal, beelden en geluiden  
en andere content in de App, rusten en blijven rusten bij VFA of diens licentiegevers. 
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7.2 Deze Gebruiksvoorwaarden strekken niet tot overdracht van enige rechten van 
intellectuele eigendom. De gebruiker krijgt uitsluitend een persoonlijk, herroepelijk, niet 
exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de App en alle daarin 
opgenomen content voor eigen gebruik te gebruiken met inachtneming van deze 
Gebruiksvoorwaarden. 
 
7.3 Het is gebruiker niet toegestaan om de (inhoud van de) App zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van VFA op enigerlei wijze te kopiëren, over te nemen, openbaar 
te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, met uitzondering van persoonlijk gebruik.  
 
8. Aansprakelijkheid 
8.1 De App is met zorg samengesteld, maar VFA kan niet uitsluiten dat er zich toch 
gebreken voordoen. VFA is enkel aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet en/of 
grove schuld aan de zijde van VFA en sluit verdere aansprakelijkheid uit.  
 
8.2 In het geval dat in rechte zou komen vast te staan dat VFA toch aansprakelijk is voor 
schade die niet is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld aan de zijde van VFA, , sluit 
VFA haar aansprakelijkheid voor indirecte schade uit en is haar totale aansprakelijkheid voor 
directe schade beperkt tot een bedrag van EUR 250 (zegge: vijfhonderd Euro) per 
gebeurtenis en EUR 500 (zegge: duizend Euro) per kalenderjaar .  
 
8.3 Onder indirecte schade wordt hier onder andere maar niet uitsluitend verstaan: 
gevolgschade, reputatieschade, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, 
systeem/computerstoringen, verlies en/of verminking van data, gederfde winst en omzet, 
verlies van klanten, verminderde goodwill, gemiste besparingen en alle andere schades die 
niet direct en volledig aan de schadeveroorzakende gebeurtenis zijn toe te rekenen. 
 
9. Wijzigingen 
9.1 VFA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de App en deze 
Gebruiksvoorwaarden van de App. Wijzigingen gaan in binnen 7 dagen nadat deze bekend 
zijn gemaakt op de website van VFA en/of in de App. U dient de Gebruiksvoorwaarden en 
berichten hierover hiervoor regelmatig te controleren. 
 
9.2 Gebruik van de App na de datum van inwerkintreding van de aangepaste 
gebruiksvoorwaarden geldt als acceptatie van de aangepaste gebruiksvoorwaarden. 
 
10 Overige bepalingen 
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien 
uit het gebruik van de App of daarmee samenhangen, zullen bij uitsluiting worden 
voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.  


