
Fon App Eindgebruikersovereenkomst 

Gebruik, toegang en aankoop van een Toegangspas via de Fon App. 

Welkom bij de “Fon WiFi" App. In deze eindgebruikersovereenkomst 
(“Eindgebruikersovereenkomst”) vind je meer informatie over de voorwaarden voor de service die 
via deze app “Fon WiFi" App worden geleverd.  

Via de Fon WiFi App kan je wereldwijd verbinding maken met de FonSpots mits betaling van 
abonnementsgeld, “Service”. 

Met het downloaden of het gebruik van de Fon WiFi App ga je automatisch akkoord met deze 
voorwaarden – dus lees ze vooraf goed door voordat je gebruik maakt van de Fon WiFi App.  

Fon biedt je deze Fon WiFi App voor je eigen persoonlijk gebruik aan, maar je dient te weten dat je 
deze app naar niemand anders mag doorsturen en je mag deze app niet kopiëren of wijzigen. De 
Fon Applicatie Gebruikersovereenkomst is van toepassing op de Fon WiFi App.  

Hier vind je de links naar de website van Fon die onderdeel uitmaken van de 
Eindgebruikersovereenkomst: 

•  Privacybeleid hierin wordt uitgelegd hoe we je gegevens behandelen en hoe je contact 
kunt opnemen met ons in verband met je gegevens.   

• De algemene Gebruiksvoorwaarden van Fon voor Fon bezoekers, die op jou van 
toepassing zijn. 

• Dit is de Wettelijke mededeling van FonSpot en bevat informatie in verband met de 
FonSpots waar je verbinding mee maakt. 

KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING EN AANSPRAKELIJKHEID 

Fon is vastbesloten ervoor te zorgen dat de Fon WiFi App en de Service zo nuttig en efficiënt 
mogelijk zijn. Om die reden behoudt Fon zich het recht voor om op elk gewenst moment en om 
welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in de Fon WiFi App.  

• Wi-Fi FonSpots zijn geen eigendom van of worden niet geëxploiteerd door Fon. Fon kan 
geen schatting geven van de upload- of downloadsnelheden op deze locaties. 

• Fon kan geen garantie geven over de connectiviteitsniveaus die je via je mobiele telefoon 
of mobiele toestel zal krijgen.  

• Fon aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele connectiviteitsproblemen die je 
ondervindt.  

Indien je de Fon WiFi App buiten een gebied met Wi-Fi downloadt, dien je eraan te denken dat de 
algemene contractvoorwaarden met je mobiele netwerkprovider nog steeds van toepassing zijn. 
Bijgevolg kan je mobiele provider je kosten aanrekenen voor het dataverkeer tijdens het 
downloaden van de Fon WiFi App, of andere kosten van een derde partij. 

Met je gebruik van de Fon WiFi App accepteer je verantwoordelijkheid voor alle dergelijke kosten 
indien je niet naar behoren verbinding maakt met een FonSpot via de Fon WiFi App, inclusief 



kosten voor data-roaming wanneer je Fon WiFi App of de Service buiten eigen grondgebied (d.w.z. 
regio of land) gebruikt, zonder data-roaming uit te schakelen. Indien je niet de factuurbetaler bent 
voor het toestel waarop je de Fon WiFi App gebruikt, dien je te weten dat Fon veronderstelt dat je 
machtiging hebt gekregen van de factuurbetaler om de Fon WiFi App te gebruiken. 

 

BETALINGEN, ANNULERINGEN EN BEËINDIGING VAN DEZE 
EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST 

De betaling van de Fon WiFi App gebeurt via een derde partij winkel- of handelsplatform “Derde 
Partij platform” dergelijke betaling gebeurt via een betalingsabonnement, hierna “Betalend 
abonnement”. De betaling gebeurt via dergelijk platform, dus je moet de toepasselijke 
betalingsvoorwaarden lezen die verband houden met de handel of winkel waar je het Betalend 
abonnement van de Fon WiFi App downloadt en of aankoopt.  

Fon behoudt zich het recht voor de Service en deze Eindgebruikersovereenkomst naar eigen 
goeddunken te wijzigen, op te schorten, stop te zetten of te beëindigen en Fon heeft geen 
aansprakelijkheid ten opzichte van jou of een derde, op voorwaarde dat de Service wordt geleverd 
in overeenstemming met het Betalend abonnement. Voor zover mogelijk zal Fon je vooraf 
waarschuwen voor een wijziging, opschorting, stopzetting of beëindiging van de Service of de 
Overeenkomst. De beëindiging van de Service heeft geen invloed op de Betalende abonnementen 
die je al verworven hebt tot het einde van de inschrijvingsperiode.  

Voor alle aangelegenheden die niet in deze Eindgebruikersovereenkomst zijn vermeld, gelden de 
voorwaarden van het platform van de derde partij.  

 


