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GEBRUIKSVOORWAARDEN K&L STABLES (HORSEMANAGER-APP) 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis 

gebruikt. 

1. K&L Stables: de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden, gevestigd aan Kwadijk 24-a, 1471CB te Kwadijk, ingeschreven in het 

Handelsregister onder KvK-nummer 60951524. 

2. Gebruiker: eenieder die een Gebruiksovereenkomst met K&L Stables heeft gesloten of beoogt te sluiten en in dat kader 

gerechtigd is gebruik te maken van de App. 

3. Partijen: K&L Stables en de Gebruiker gezamenlijk. 

4. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst tussen K&L Stables en de Gebruiker in het kader waarvan de Gebruiker, van de App 

gebruik kan maken door gegevens in te voeren en te raadplegen, waaronder mede begrepen gegevens over registratie van 

paarden en van de Gebruiker, maar nu of in de toekomst mogelijk ook gegevens over factureren, bijzonderheden omtrent 

verzorging van paarden, medicatie e.d. 

5. App: de mobiele applicatie genaamd ‘Horsemanager’ waarvan de Gebruiker in het kader van de Gebruiksovereenkomst gebruik 

kan maken. 

6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het 

oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van K&L Stables tot het aangaan van een Gebruiksovereenkomst 

en iedere Gebruiksovereenkomst als zodanig. 

2. Van het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor 

zover het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, 

geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Indien K&L Stables niet steeds strikte naleving van deze gebruiksvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze 

gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zijn of dat K&L Stables het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving 

van deze gebruiksvoorwaarden te verlangen. 

4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden, laat de geldigheid van de overige 

bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende 

regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 

oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | REGISTRATIE 

1. Het aanbod tot het aangaan van een Gebruiksovereenkomst is vrijblijvend. K&L Stables kan zijn aanbod tot onverwijld na 

aanvaarding daarvan door de Gebruiker nog herroepen. 

2. De Gebruiker ontvangt, nadat de Gebruiker zich op de App heeft geregistreerd en deze registratie is goedgekeurd, inloggegevens 

voor toegang tot zijn account op de App. Bij de registratie dient de Gebruiker alle gevraagde verplichte gegevens volledig en 

naar waarheid te verstrekken. 

3. De Gebruiker dient zijn inloggegevens voor toegang tot zijn account op de App strikt geheim te houden. Hij mag zijn account 

niet beschikbaar stellen aan derden. Alle handelingen die onder het account van de Gebruiker worden verricht, worden de 

geregistreerde Gebruiker toegerekend. 

ARTIKEL 4. | LOOPTIJD EN OPZEGGING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST 

1. De Gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. De Gebruiksovereenkomst eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging door de 

Gebruiker dient te geschieden per e-mail of op de daartoe onder zijn account op de App aangewezen wijze. 

ARTIKEL 5. | GEBRUIKSVOORWAARDEN 

1. De Gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor het middels de App verstrekken van gegevens. Het verstrekken van gegevens 

dient te geschieden op de daartoe onder het account van de Gebruiker aangegeven wijze. K&L Stables is niet gehouden zich er 

van te vergewissen of de door de Gebruiker verstrekte gegevens, onrechtmatig of onjuist zijn. De Gebruiker vrijwaart K&L Stables 

van alle aanspraken van derden ter zake.  

2. Gebruik van de App is uitsluitend toegestaan voor de kennelijke doeleinden waarvoor de App door K&L Stables aan de Gebruiker 

in gebruik is gegeven. De Gebruiker zal de App niet voor oneigenlijke doeleinden gebruiken. 
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3. Door het verstrekken van gegevens via de App, verstrekt de Gebruiker een licentie om deze gegevens te gebruiken voor de 

doeleinden waarvoor deze door de Gebruiker beschikbaar zijn gesteld. De Gebruiker staat ervoor in dat de door hem geüploade 

gegevens geen inbreuk maken op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden. De Gebruiker vrijwaart K&L Stables van alle 

aanspraken van derden ter zake. 

4. De Gebruiker zal zich onthouden van het schade toebrengen aan de systemen of netwerken waarvan in het kader van de 

exploitatie van de App gebruik wordt gemaakt. 

5. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die middels zijn account worden verricht. De Gebruiker is gehouden zijn 

inloggegevens voor toegang tot zijn account geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de Gebruiker worden 

verricht, worden de Gebruiker toegerekend. Uitsluitend de Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de App en voor 

de gegevens die hij middels de App verwerkt. 

6. Het is de Gebruiker niet toegestaan aanmeldgegevens van andere Gebruikers van de App te achterhalen, te gebruiken of te 

verzamelen. 

7. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de werking van de App of servers of netwerken waarvan in het kader van de exploitatie 

van de App gebruik wordt gemaakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen of spyware te 

verspreiden. 

8. De Gebruiker staat er steeds voor in dat hij gerechtigd is om de door hem ingevoerde gegevens middels de App te laten 

verwerken en dat zulks geen inbreuk maakt op de rechten van derden. 

9. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel door de Gebruiker, biedt K&L Stables het recht alle maatregelen te nemen die hij 

daartoe redelijk acht. K&L Stables is in dat geval gerechtigd de registratie van de Gebruiker ongedaan te maken en het account 

van de Gebruiker en alle daaronder opgeslagen gegevens te verwijderen. 

10. In geval K&L Stables enige maatregel als bedoeld in het vorige lid treft, is hij niet aansprakelijk voor enige door de Gebruiker of 

derden geleden schade. 

ARTIKEL 6. | BEËINDIGING VAN DE EXPLOITATIE VAN DE APP & OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. K&L Stables is te allen tijde gerechtigd de exploitatie van de App te staken en daarmee de Gebruiksovereenkomst met 

onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder jegens de Gebruiker aansprakelijk te zijn voor enig nadeel dat daardoor voor de 

Gebruiker ontstaat. 

2. K&L Stables is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de 

Gebruiksovereenkomst op te schorten of de Gebruiksovereenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 

indien en voor zover de Gebruiker zijn verplichtingen uit de Gebruiksovereenkomst (waaronder het bepaalde in deze 

gebruiksvoorwaarden aldus mede begrepen) niet nakomt, dan wel na het sluiten van de Gebruiksovereenkomst K&L Stables ter 

kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

3. De Gebruiker maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door K&L Stables uitgeoefende 

opschortings- of ontbindingsrecht. 

ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING  

1. K&L Stables is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door de Gebruiker middels de App verstrekte onjuiste of 

onvolledige gegevens. 

2. De Gebruiker staat ervoor in dat hij volledig gerechtigd is de door hem ingevoerde gegevens middels de App te verstrekken en 

dat hij daarmee geen inbreuk maakt op rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart K&L Stables van alle aanspraken van derden 

ter zake. 

3. K&L Stables is te allen tijde gerechtigd, indien hij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door de Gebruiker middels de 

App verstrekte gegevens te verwijderen zonder dat K&L Stables op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de Gebruiker of derden 

als gevolg van een dergelijke verwijdering. Als gegronde reden wordt onder meer aangemerkt de omstandigheid dat de gegevens 

in strijd zijn met de wet of het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden. 

4. K&L Stables draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van een omstandigheid die hem krachtens de 

wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). 

5. K&L Stables is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Gebruiker voor toegang 

tot zijn account op de App.  

6. De App wordt geëxploiteerd door een derde en door tussenkomst van K&L Stables aan de Gebruiker in gebruik gegeven. De 

derde-exploitant van de App spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de App te optimaliseren. Echter kan 

K&L Stables niet garanderen dat de voorzieningen van de App steeds onbeperkt beschikbaar zijn en dat al deze voorzieningen 

steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van K&L Stables ter zake is uitgesloten. 

7. De derde-exploitant van de App alsook K&L Stables is steeds gerechtigd de functionaliteiten en/of vormgeving van de App of 

onderdelen daarvan te beperken of uit te breiden. 
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8. De derde-exploitant van de App alsook K&L Stables zijn te allen tijde bevoegd de App of onderdelen daarvan tijdelijk buiten 

gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht in verband met onderhoud, upgrades, verhelpen van storingen, 

aanpassing of verbetering van de App. Alle aansprakelijkheid van K&L Stables als gevolg van ontoegankelijkheid of verminderde 

toegankelijkheid of bruikbaarheid van de App of onderdelen daarvan is uitgesloten. 

9. K&L Stables is niet aansprakelijk voor onverhoopte programmeerfouten ten aanzien van de App. Voorts is K&L Stables niet 

aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de App of de voor de exploitatie daarvan 

gebruikte servers schade aanrichten aan de hard- of software van de Gebruiker.  

10. Indien de App verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar websites of andere toepassingen van derden, 

is K&L Stables nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites c.q. andere toepassingen. 

11. De derde-exploitant van de App spant zich naar alle redelijkheid in de App te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig 

gebruik door derden. K&L Stables is nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de 

Gebruiker door derden. 

12. De Gebruiker is aansprakelijk voor de eventuele schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van een inbreuk op het bepaalde 

in deze gebruiksvoorwaarden, het middels de voor de exploitatie van de App gebruikte systemen verspreiden van virussen, 

wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de App of onderdelen 

daarvan beïnvloeden. De Gebruiker is voorts aansprakelijk voor alle kosten die K&L Stables als gevolg van een dergelijke 

omstandigheid moet maken, bijvoorbeeld doordat hij zich ter zake in of buiten rechte moet verdedigen of laten bijstaan. 

13. Indien en voor zover de Gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden of enig wettelijk voorschrift, 

vrijwaart de Gebruiker K&L Stables van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. 

ARTIKEL 8. | INTELLECTUELE EIGENDOM 

1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de App en de onderdelen daarvan, waaronder mede 

begrepen de software, vormgeving en werking van de App, behoren toe aan K&L Stables dan wel zijn licentiegevers, behoudens 

voor zover deze rechten van rechtswege bij de Gebruiker rusten. Het is zonder voorafgaande Schriftelijke instemming van K&L 

Stables c.q. de betreffende licentiegever, verboden het materiaal waarop de rechten van K&L Stables c.q. de licentiegever 

rusten, te verveelvoudigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te 

maken. 

2. In geval van een aan de Gebruiker toerekenbare inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, behoudt K&L Stables c.q. de 

licentiegever zich alle rechten voor die hem krachtens de wet toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door 

hem vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk. 

ARTIKEL 9. | SLOTBEPALINGEN 

1. Op het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden kan jegens de Gebruiker tevens een beroep worden gedaan door de derde-

exploitant van de App. 

2. Op de Gebruiksovereenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing. 

3. In geval tussen K&L Stables en de Gebruiker een geschil mocht ontstaan, zijn zij gehouden zich optimaal in te spannen om het 

geschil in onderling overleg te beslechten. 


