SPARI ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKER
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienst van Spari een en ander
zoals hieronder gedefinieerd. Wij raden je aan om deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te
nemen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen bij het gebruik van de dienst.
Artikel 1. Definities
1.1.

Binnen deze algemene voorwaarden hebben de volgende dikgedrukte termen steeds de
daarna volgende betekenis.
Aanbieder: Een bedrijf dat gebruik maakt van Spari en deze eventueel ook aanbied naar haar
klanten.
Account: De omgeving van de Gebruiker binnen de Applicatie, waar de Gebruiker toegang tot
krijgt dankzij een Tijdelijk account of door het invullen van zijn Login.
App: De mobiele applicatie(‘s) van Spari, welke beschikbaar zijn door deze te downloaden via
de bij het toestel horende applicatie winkel zoals Google Play of de App Store.
Applicatie: Het platform van Spari, toegankelijk via de Website of App.
Platform: De door Spari aangeboden Platform welke bestaat uit de beschikbaar gestelde
Applicaties, de Website en de via de App en Website beschikbare content en
functionaliteiten.
Gebruiker: De natuurlijke persoon die mede via een Account of een Tijdelijk account gebruik
maakt van het Platform, waaronder de applicatie en de daar beschikbare content.
Login: De gegevens die de Gebruiker gebruikt om toegang te krijgen tot zijn Persoonlijk
account, voornamelijk bestaande uit een combinatie van e-mailadres met wachtwoord of
met behulp van een facebook account.
Persoonlijk account: Een account met een Login die beschikt over de door Gebruiker
verstreken gegevens.
Privacybeleid: Het privacybeleid van Spari, beschikbaar via spari.nl/privacy.
Tijdelijk account: Een tijdelijk beschikbaar gestelde Account, waar de Gebruiker automatisch
over zal beschikken zodra de Gebruiker de app heeft geïnstalleerd en geopend.
Website: De website van Spari, bereikbaar via spari.nl alsmede alle onderliggende en
bijhorende pagina’s.

1.2.

1

Voor toepassingen van deze algemene voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor
gedefinieerde termen in het enkelvoud of meervoud zijn gesteld, dan wel in een bepaalde
samenstelling worden gebruikt.
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Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het Platform, waaronder
het gebruik van de Website, de Apps, een Account en alle overige door Spari voor Gebruiker
beschikbaar gestelhet Platform.

2.2.

Spari behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest
actuele algemene voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn en kunnen onder
aandacht gebracht worden door publicatie op de Website, via nieuwsbrief en/of tijdens het
gebruik van het Platform.

2.3.

Als de Gebruiker het Platform blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze
algemene voorwaarden, accepteert de gebruiker daarmee onherroepelijk de gewijzigde
en/of aangevulde algemene voorwaarden.

2.4.

Wanneer de gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde algemene
voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om Spari te verzoeken zijn of haar Account stop te
zetten en het Platform vervolgens niet meer te gebruiken.

2.5.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn,
dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig word of is, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarde onverminderd van kracht. Spari zal ervoor zorgen
dat het ongeldige beding vervangen wordt voor een beding dat wel geldig is en waarvan de
rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel
mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

Artikel 3. Toegang en beschikbaarheid
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3.1.

Om toegang te krijgen tot het Platform moet de Gebruiker een Account aanmaken. Dit kan
de Gebruiker doen door zich te registreren via de Website of de App. Zodra de Gebruiker de
App installeert, zal de Gebruiker automatisch beschikken over een Tijdelijk account, welke na
Login automatisch verwerkt zal worden naar de Persoonlijk account.

3.2.

Gebruiker staat er jegens Spari voor in dat de gegevens en informatie die de Gebruiker
gebruikt bij het aanmaken van een Persoonlijk account compleet, actueel en juist zijn. Het is
uitdrukkelijk niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken.

3.3.

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de Login geheim te houden. Het is de
Gebruiker overigens niet toegestaan zijn Login aan derden te verstrekken. De Gebruiker is via
de Login aansprakelijk voor al het gebruik binnen het Platform.

3.4.

Mocht de Gebruiker een reden hebben of zeker weten dat zijn Login in onbevoegde handen
is gekomen dan dient de Gebruiker, mits het nog mogelijk is, direct zijn Login te wijzigen via
de Website. Daarbij is het nodig dat Gebruiker Spari op de hoogte stelt dat Gebruiker zijn
Login in onbevoegde handen is en dient de Gebruiker verder zelf ook doeltreffende
maatregels te treffen.
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3.5.

Spari is te alle tijden gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op
enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, procedurele en
technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Applicatie en/of in het Platform aan te
brengen.

3.6.

Spari is niet gehouden om –al dan niet na verzoek van een Gebruiker– bepaalde
functionaliteiten van het Platform in de Applicatie te behouden, aan te passen, toe te voegen
of te verwijderen.

3.7.

Spari garandeert niet dat (alle onderdelen van) de Applicatie en het Platform te allen tijde en
zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is. Spari is op geen enkele wijze
aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of
het gevolg is van het –al dan niet tijdelijk– niet beschikbaar zijn of –al dan niet tussentijds–
uitvallen van de Applicatie en/of het Platform.

3.8.

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf voor de aanschaf en/of goede werking
van infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internet) die nodig zijn om
gebruik te kunnen maken van het Platform. Spari is niet verantwoordelijk of aansprakelijk
voor kosten voortvloeiend uit het gebruik van telecommunicatie die via de provider in
rekening worden gebracht.

3.9.

Spari is zonder opgaaf van reden en/of voorafgaande bekendmaking en zonder enigerlei
wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, gerechtigd om de
activiteiten en/of Account van de Gebruiker –al dan niet tijdelijk– te beperken, op te
schorten, buiten gebruik te stellen of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te geven, de
dienstverlening te beëindigen, te weigeren om diensten te verlenen, in het bijzonder –maar
niet daartoe beperkt– indien:
A. Gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden
B. Spari van mening is dat Gebruiker handelingen verricht die schade of
aansprakelijkheid aan hem zelf, andere Gebruikers, derden of Spari kunnen
toebrengen.
C. Gebruiker in tegenstrijd tot de Nederlandse en/of Europeese wet handeld.

Artikel 4. Het Platform
4.1.
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Het Platform van Spari geeft Aanbieders de mogelijkheid om digitale- stempelkaarten en
stempels uit te delen, die de Gebruiker kan ontvangen om deze bij genoeg stempels weer in
te leveren bij de Aanbieder voor de door Aanbieder ingestelde beloning. Daarnaast kan de
Aanbieder gerichte promoties versturen naar alle Gebruikers die ooit bij Aanbieder een
stempel hebben ontvangen. Een uitgebreide lijst met alle functionaliteiten die het Platform
te bieden heeft is terug te vinden op de Website.
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4.2.

Iedere Aanbieder binnen het Platform heeft eigen voorwaarden –ookwel spelregels
genoemd– voor het sparen voor- of het claimen van een beloning. De Gebruiker begrijpt dat
deze zelf verantwoordelijk is om zichzelf goed in te lezen in de door Aanbieder verstreken
voorwaarden cq. spelregels. Tevens is Gebruiker ervan bewust dat Spari niet aansprakelijk
gesteld kan worden voor spelregels van de Aanbieder alsmede voor enige geschillen en/of
schade voortvloeiend uit de spelregels van de Aanbieder.

4.3.

De Gebruiker begrijpt en erkent dat Spari enkel door Aanbieders verstreken stempelkaarten,
promoties en aanvullende informatie conform artikel 4.1 alsmede de spelregels conform
artikel 4.2 weergeeft in de Applicatie. Spari heeft derhalve geen invloed op de inhoud van de
stempelkaarten, promoties, spelregels en eventuele aanvullende informatie en gegevens die
worden gedaan binnen het Platform of de wijze waarop de Aanbieders uitvoering hebben
gegeven. Spari aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en
actualiteit van de gegevens, promoties, stempelkaarten en alle overige informatie met
betrekking tot de Aanbieder.

4.4.

Het Platform, alsmede de App’s en Website, wordt geleverd op basis van een
inspanningsverplichting en is een generiek product. De Gebruiker aanvaardt dat het Platform
alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft binnen het
Platform op het moment van gebruik op “as is” basis. Stilzwijgende garanties, toezeggingen
en vrijwaringen van welke aard dan ook zijn nadrukkelijk uitgesloten, waaronder ook
begrepen maar niet beperkt tot; garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de
kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, juistheid en beschikbaarheid van de
Applicatie en het Platform, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden.

4.5.

Als Gebruiker zijn de volgende punten tevens niet toegestaan:
A. Gebruik maken van tools die niet door Spari zijn goedgekeurd om de Applicatie te
gebruiken en/of te doorzoeken. Zoals, maar niet beperkt tot, tools die gebruik maken
van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen, alsmede
enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen in eigen beheer en/of
beschikbaar gesteld door derden te gebruiken die bedoelt zijn op het overnemen van
enige via de Applicatie toegankelijk gemaakte informatie, waaronder de
stempelkaarten, dan wel om de Applicatie op enigerlei andere wijze te spideren,
scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.
B. Het Platform te gebruiken op enige wijze dat als gevolg heeft dat de systemen van
Spari worden blootgesteld aan virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere
programmatuur die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of
ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die
bedoelt zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Applicaties en/of de
computersystemen van Spari te omzeilen
C. Gegevens van andere Gebruikers te verzamelen via het Platform om deze te
gebruiken voor doeleinden anders dan die in deze algemene voorwaarden zijn
genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Spari.
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D. De via het Platform of Aanbieder verkregen stempelkaarten te verveelvoudigen,
openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of
anderszins ter beschikking te stellen aan derden.
E. Inbreuk te maken op de rechten van Spari en/of derden, waaronder begrepen maar
niet beperkt tot intellectuele eigendoms rechten of rechten met betrekking tot de
bescherming van privacy, tenzij Spari of de betreffende rechthebbende daar
toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik
toestaat.
F. Het Platform te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze algemene
voorwaarden of anderszins te handelen in strijd met deze algemene voorwaarden,
het privacybeleid of enige geldende wet- en/of regelgeving.
G. In het gebruik van het Platform te handelen op enigerlei wijze die onrechtmatig is, of
de belangen en goede naam van Spari kan schaden
H. Derden in te schakelen om één of meerdere in dit artikel vermelde handelingen te
verrichten.

Artikel 6. Garanties en vrijwaringen
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6.1.

Gebruiker is jegens Spari aansprakelijk voor- en vrijwaart Spari volledig tegen alle schade en
kosten die Spari lijdt of maakt ten gevolge van; een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden door de Gebruiker, enig
handelen van de Gebruiker bij het gebruik van het Platform en bijhorende functies cq.
features, van een onrechtmatige daad. Alle door Spari gemaakte kosten en geleden schade
die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker
worden vergoed.

6.2.

De Gebruiker staat er jegens Spari voor in dat deze gemachtigd is om van het Platform
gebruik te maken en dat deze zal gaan en blijven handelen in overeenstemming met deze
algemene voorwaarden. Daarbij vrijwaart de Gebruiker Spari voor aanspraken van derden die
gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van het Platform door de Gebruiker, waaronder
begrepen, maar niet beperkt tot, het gebruik van stempelkaarten, op enigerlei wijze
onrechtmatig is.

6.3.

Het Platform kan linken bevatten waarmee de Gebruiker de Applicatie, App of Website
verlaat en op de websites van derde partijen terecht komt. Spari heeft geen zeggenschap
over deze websites of diensten van derden, waardoor het dus zo kan zijn dat voor het
gebruik van deze websites of diensten andere voorwaarden van toepassing kunnen zijn.
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Artikel 7. Overmacht
7.1.

Spari is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van het Platform en/of onderdelen ervan
indien er sprake is van overmacht.

7.2.

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen
daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten
komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Spari
niet in staat is haar verplichtingen jegens de Gebruiker na te komen.

7.3.

Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van
voor het aanbieden van Spari cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van
elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen,
overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Spari, tekortkomingen van door
Spari ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, de niet-beschikbaarheid
van diensten van derden, hardware-storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en
andere onvoorziene omstandigheden.

7.4.

Spari is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen
onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
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8.1.

Iedere aansprakelijkheid van Spari wegens een tekortkoming in de nakoming van haar
verplichtingen uit deze algemene voorwaarde, onrechtmatige daad of andere
omstandigheden, is uitgesloten voor zover dwingendrechtelijk is toegestaan.

8.2.

Spari is nimmer aansprakelijk met betrekking tot uitvoering en transacties tussen Gebruiker
en Aanbieder. Daarbij is Spari ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet
nakomen van de door Aanbieder aangegeven uitingen.

8.3.

Iedere aansprakelijkheid van Spari voor zowel directe als indirecte schade, waaronder
begrepen –maar niet beperkt tot- gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens,
winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door
bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

8.4.

Spari is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging of verlies van gegevens, data en/of
documenten en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

Spari Algemene Voorwaarden Consument
Pagina 6 van 7

Artikel 9. Privacy
9.1.

Gedurende het gebruik van het Platform, alsmede bij het bezoeken van de Website worden
gegevens aan Spari verstrekt. Deze gegevens zijn conform het Privacybeleid welke te hier
vinden is op onze Website

Artikel 10. Duur en beëindiging
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10.1.

De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van het Platform te
staken en het Account op te heffen.

10.2.

Het recht om het Platform te gebruiken komt, gezamenlijk met de toegang, bij beëindiging
van de overeenkomst te vervallen.

10.3.

De Gebruiker heeft bij beëindiging van het Account en deze algemene overeenkomst geen
recht op enige vergoeding voor de ontvangen stempels en stempelkaarten.

10.4.

Spari behoud het recht om alle informatie die de Gebruiker aan Spari verstreken heeft te
gebruiken overeenkomstig hetgeen bepaald is in het Privacybeleid en/of de voorwaarden
zoals aangegeven binnen het Platform en in de Applicatie. Spari zal echter op verzoek van
Gebruiker alle informatie die de Gebruiker in zijn Account heeft geplaatst verwijderen of
anonimiseren.
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