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GEBRUIKSVOORWAARDEN GEOINSIG APP 
 

 
GEOINSIG is de aanbieder van de GEOINSIG App (“App”). Met de App kan door de gebruiker zelf eenvoudig wegmarkeringen 
in beeld worden gebracht. Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt 
van de App.  
 
Artikel 1. Definities 
1.1 In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder: 
a. GEOINSIG: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Track Line B.V. , statutair gevestigd te Rotterdam met 
(hoofd)vestiging te Leerdam, geregistreerd in het handelsregister onder KVK-nummer 11031325. 
b. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke op enigerlei wijze gebruik maakt van de App. 
c. Partijen: GEOINSIG en de Gebruiker gezamenlijk. 
d. App: GEOINSIG App. 
e. Demo-versie: het (gratis) abonnement voor het gebruik van de App. 
f.  Pro-versie: het (betaalde) abonnement voor het gebruik van de App. 
g. Abonnement: de Demo-versie of de Pro-versie voor het gebruik van de App.  
h. Schriftelijk: schriftelijk of per e-mail 
i. Website: www.GEOINSIG.nl  
j. Privacyverklaring: de privacyverklaring welke te vinden is op de Website.  
k. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de App, waaronder begrepen alle updates, 
uitbreidingen en toekomstige versies.  
2.2. De Gebruiksvoorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en 
geluidsfragmenten of andere content die worden aangeleverd, gelezen of anderszins verspreid ten behoeve 
van/middels/vanuit/in de App. 
2.3. Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan) aanvaardt de 
Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden. 
2.4. Uitsluitend deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van Gebruiker 
naar zijn eigen of andere voorwaarden. GEOINSIG wijst uitdrukkelijk de eventueel door Gebruiker van toepassing verklaarde 
voorwaarden van de hand. 
2.5. Alvorens de App kan worden gebruikt dient de Gebruiker inhoudelijk kennis te nemen van de Privacyverklaring en de 
Gebruiksvoorwaarden.  
2.6. De Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden zijn tevens te raadplegen, te downloaden, op te slaan en te printen op de 
Website. 
2.7. Daar waar de App gebruikmaakt van diensten van derde(n), zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en/of 
cookiebeleid van de betreffende derde(n) van toepassing. GEOINSIG is niet verantwoordelijk voor de diensten, de algemene 
voorwaarden en het privacy- en cookie beleid van derde(n). 
2.8. Indien via de App eventueel beschikbare aanvullende diensten worden afgenomen en/of indien wordt deelgenomen aan 
eventueel aangeboden (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van GEOINSIG van toepassing zijn. Indien en 
voor zover die aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden prevaleren deze aanvullende voorwaarden. 
 
Artikel 3. Gebruik 
3.1. De Gebruiker kan de App gratis downloaden via de Website, Google Play en App Store. 
3.2. Nadat de Gebruiker de App heeft gedownload, dient de Gebruiker zich te registreren via de App. Op de verwerking van 
persoonsgegevens via de App is de Privacyverklaring van GEOINSIG van toepassing. 
3.4. Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor 
noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding. 
3.5 De Demo-versie van de App kan door de Gebruiker kosteloos worden gebruikt voor een periode van zes maanden. Na 
verloop van deze periode eindigt het Demo-versie Abonnement automatisch.  
3.6. In de Demo-versie kunnen voor 25 wegmarkeringen de foto’s en toelichtingen kosteloos worden opgeslagen en bewerkt. 
3.7. Voor het gebruik van de Pro-versie van de App dient maandelijks een bijdrage te worden betaald. De prijs van het Pro-
versie Abonnement staat vermeld op de Website en kan tussentijds door GEOINSIG worden gewijzigd.  
3.8 De gebruiker zal van een prijswijziging als bedoeld in het vorige lid ten minste veertien (14) dagen van tevoren door 
GEOINSIG Schriftelijk in kennis worden gesteld. Indien de Gebruiker het nieuwe tarief niet wenst te aanvaarden, is de 
Gebruiker gerechtigd binnen zeven (7) werkdagen na de bedoelde kennisgeving het Abonnement Schriftelijk kosteloos te 
beëindigen.  
3.9. In de Pro-versie kunnen maximaal 1.000 foto’s per jaar worden opgeslagen. De foto’s blijven op server van GEOINSIG zo 
lang als het Pro-versie abonnement bestaat (plus één maand). 
3.10. De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. GEOINSIG kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder 
onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date 
is. GEOINSIG spant zich in voor een goed functionerende App en om eventuele problemen zo spoedig mogelijk op te lossen. 
3.11. GEOINSIG kan de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent buiten gebruik stellen voor Gebruiker(s), zonder dat de 
Gebruiker(s) daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen. 
 
Artikel 4. Gebruiksrecht 
4.1. Door het downloaden van de App verkrijgt de Gebruiker een niet-exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk 
recht om de App voor niet-commercieel gebruik te gebruiken op een smartphone of ander draagbaar apparaat. 
4.2. GEOINSIG biedt geen technische ondersteuning en kan derhalve niet garanderen dat de App op het toestel (foutloos) 
functioneert. 
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4.3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App op welke wijze dan ook te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, 
hinderen of het gebruik en functioneren van de App te belemmeren.  
 
Artikel 5. Beëindiging gebruiksrecht  
5.1. Het gebruiksrecht van de Demo-versie geldt voor zes maanden, maar de Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder 
gewenst moment beëindigen, door de App van zijn/haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren. 
5.2. Het gebruiksrecht van de Pro-versie geldt voor onbepaalde tijd, de opzegtermijn hiervan bedraagt één maand.  
5.3. GEOINSIG heeft het recht het gebruiksrecht schriftelijk 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. Op het moment van beëindiging van 
het gebruiksrecht zal de Gebruiker de App niet meer gebruiken en van zijn/haar mobiele apparaat verwijderen. 
5.4. GEOINSIG heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen 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. 
5.5. GEOINSIG kan een upgrade voor de App beschikbaar stellen. De upgrade kwalificeert alsdan als App in de zin van de 
Gebruiksvoorwaarden. 
5.6. De Gebruiker is verplicht ervoor zorg te dragen dat het gebruik van de App niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, 
wettelijke bepalingen of rechten van derden. Daarnaast zal de Gebruiker bij het gebruik van de App op geen enkele wijze hinder 
of schade veroorzaken of laten veroorzaken ten laste van GEOINSIG of derden, noch de App op zodanige wijze gebruiken dat 
de goede werking van de App wordt verstoord. 
 
Artikel 6. Intellectueel eigendom  
6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten met betrekking tot de (inhoud van de) App, waaronder 
onderliggende software, afbeeldingen en video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij GEOINSIG, dan wel 
bij haar licentiegevers, dan wel bij de beheerder van de App. 
6.2 De Gebruiker dient zich onthouden van iedere handeling die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van 
GEOINISIG en/of haar licentiegevers, dan wel deze belemmert, schaadt of in gevaar brengt. Zo is het niet toegestaan om de 
App en de content van de App te kopiëren of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GEOINSIG.  
 
Artikel 7. Aansprakelijkheid  
7.1. Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. 
7.2. GEOINSIG is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het gebruik van de App.  
7.3. De Gebruiker vrijwaart GEOINSIG voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het Gebruik van de App. De 
Gebruiker zal GEOINSIG alle redelijke schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) 
vergoeden die GEOINSIG als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. 
7.4. Behoudens in het geval van opzet of grove nalatigheid is GEOINSIG niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard 
ook verband houdende met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de App en het niet (volledig) 
functioneren van de (mobiele) verbinding van de Gebruiker, GEOINSIG of van derden, waardoor de Diensten niet (volledig) 
kunnen worden geleverd. 
7.5. GEOINSIG is niet aansprakelijk voor schades die ontstaan door ondeskundig gebruik van de App.  
7.6. GEOINSIG is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de Gebruiker voor zijn gebruikersaccount een ongeschikt 
wachtwoord heeft gekozen of het wachtwoord niet veilig heeft bewaard, of voor schades die door een derde worden 
veroorzaakt, voor wie de Gebruiker de toegang tot de App mogelijk heeft gemaakt. 
 
Artikel 8. Wijziging Gebruiksvoorwaarden 
8.1. GEOINSIG is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, waarbij de 
Gebruiker echter altijd via de App de meest recente versie kan raadplegen. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in 
deze Gebruiksvoorwaarden, volgt een duidelijke kennisgeving, bijvoorbeeld via een banner op de Website of een notificatie via 
de App of per e-mail. 
8.2. Door het gebruik van de App voort te zetten nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd en/of de kennisgeving is gedaan, 
stemt de Gebruiker in met de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Alle eventuele wijzigingen in de 
Gebruiksvoorwaarden treden in werking binnen veertien (14) dagen na publicatie daarvan via de App, de Website of via e-mail, 
tenzij uitdrukkelijk een ander termijn is vermeld. 
8.3. Indien de Gebruiker niet instemt met wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, dient de Gebruiker het gebruik van de App 
te beëindigen.  
 
Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen 
9.1. Op alle geschillen tussen Partijen voortvloeiende uit en verband houdende met de App en/of het Abonnement is 
Nederlands recht van toepassing 
9.2. Alle geschillen tussen Partijen voortvloeiende uit en verband houdende met de App en/of het Abonnement zullen ter 
berechting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.  
 
 

 


