
 

 

Appendix B  

Productinformatie 

Informatie over veiligheid en naleven van voorschriften 

Gebruik uw toestel op een verantwoordelijke manier. Lees voor gebruik alle instructies en 

veiligheidsinformatie om letsel te vermijden.  

 

 WAARSCHUWING! NIET NALEVEN VAN DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

KAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF ANDERE LETSELS OF SCHADE 

VEROORZAKEN. 

 

Uw Kindle onderhouden 
 

Gebruik uw Kindle of zijn accessoires niet in regen of in de nabijheid van wasbakken of andere 

vochtige plaatsen. Zorg ervoor dat u geen voedsel of vloeistoffen op uw Kindle morst. Indien uw 

toestel toch nat wordt, koppel dan alle kabels los, zet de draadloze verbinding af (ga naar 

―Menu‖ en kies ―Turn Wireless Off‖) en laat het scherm naar de schermbeveiliging gaan. Wacht 

tot het toestel volledig droog is alvorens de schakelaar opnieuw naar de opstartstand te schuiven. 

Probeer niet uw Kindle te drogen met een uitwendige warmtebron, zoals een magnetron of 

haardroger. Maak het scherm schoon met een zachte doek; let erop dat u het niet schoonveegt 

met een stof die krassen kan veroorzaken. Wanneer u uw Kindle in een handtas of aktetas met u 

meedraagt, laat u best een boekomslag op het toestel om krassen te vermijden. 

 

Stel uw Kindle niet bloot aan extreme warmte of koude. Laat hem bijvoorbeeld bij temperaturen 

onder nul of bij grote hitte niet in de kofferruimte van uw auto zitten. 

Uw toestel repareren 

Indien uw toestel moet worden gerepareerd of onderhouden, doe dan enkel beroep op door 

Amazon.com erkend personeel, door met ons contact op te nemen via deklantendienst.  

 

 E-mail klantendienst in de V.S.: kindle-cs-support@amazon.com 

 

Telefoonnummers klantendienst in de V.S.: enkel in de V.S.: 1-866-321-8851 (gratis 

nummer); buiten de V.S.: 1-206-266-0927 (te betalen) 

 

E-mail klantendienst in het V.K.: kindle-support-uk@amazon.co.uk 

 

Telefoonnummers klantendienst in het V.K.: enkel in het V.K.: 0800-496-2449 (gratis 

nummer); buiten het V.K.: +44-0-800 496-0927 (te betalen) 

 

Klanten in andere landen: E-mail: kindle-cs-support@amazon.com. Telefoon: 1-206-266-0927 

(te betalen) 
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Een onbehoorlijk uitgevoerde reparatie kan tot nietigheid van de garantie leiden. 

 

Veiligheidsrichtlijnen voor de batterij 
 

De oplaadbare batterij in uw Kindle mag enkel door een erkende onderhoudsdienst worden 

vervangen. Voor meer informatie over  de batterij bezoekt u 

http://www.amazon.com/kindleterms (V.S. of andere landen) of 

http://www.amazon.co.uk/kindleterms (klanten in het V.K.). Laad de batterij uitsluitend bij 

temperaturen tussen 0°C tot 35°C. 

 

Veiligheidsrichtlijnen voor de koptelefoon 

 
Audio op hoog volume gedurende een lange tijd beluisteren kan gehoorschade veroorzaken. Om 

dit te vermijden bevelen wij u de volgende tips aan: 

1. Houd het volume laag. 

2. Vermijd lang ononderbroken luisteren. 

3. Draag een koptelefoon die de gewenste audio van het achtergrondgeluid isoleert.  

 

Veiligheidsrichtlijnen en naleven van de voorschriften voor draadloze 

apparatuur 

 
Zet Amazon Whispernet af in zones waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is of 

wanneer dit interferentie of gevaar kan veroorzaken. Sommige specifieke situaties worden 

hieronder beschreven. Algemeen gesproken mag u uw Kindle niet gebruiken met Whispernet aan 

overal waar het gebruik van gsm-toestellen verboden is. 

 

Zet de draadloze verbinding af wanneer u vliegt 

 

Om mogelijke interferentie met vliegtuigsystemen te vermijden, vereist de Amerikaanse 

Federale Luchtvaartdienst (U.S. Federal Aviation Administration - FAA) dat u toestemming 

vraagt aan een lid van de bemanning om de draadloze service van uw toestel te gebruiken. Indien 

de draadloze service van uw toestel afgezet is, kunt u uw Kindle gebruiken om te lezen nadat een 

bemanningslid heeft aangekondigd dat het gebruik van elektrotechnische toestellen toegestaan is. 

 

Wees voorzichtig in de buurt van andere elektronische apparaten 
 

De Kindle genereert en gebruikt radiofrequente energie (RF) en kan deze uitstralen. Indien hij 

niet volgens de voorschriften wordt gebruikt, kan hij schadelijke interferenties voor 

radioverbindingen en elektronische uitrusting veroorzaken. Externe RF-signalen kunnen 

verkeerd geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermde elektronische bedieningssystemen, 

amusementsystemen en persoonlijke medische apparaten beïnvloeden. Hoewel de meeste 

moderne elektronische apparatuur tegen externe RF-signalen is afgeschermd, moet u bij twijfel 

toch de fabrikant raadplegen. Voor persoonlijke medische apparaten (zoals pacemakers en 
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hoorapparaten) dient u uw arts of de fabrikant te raadplegen om u ervan te verzekeren dat ze 

voldoende beschermd zijn tegen externe RF-signalen. 

Maatregelen om interferentie te minimaliseren 

 

Indien uw Kindle schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst veroorzaakt (wat u 

kunt vaststellen door uw Kindle aan en uit te zetten) kunt u trachten de interferentie op te heffen 

door middel van een of meer van de volgende maatregelen: heroriënteer of verplaats de 

ontvangstantenne van de radio of televisie; vergroot de afstand tussen de radio of televisie en uw 

Kindle; sluit de toestellen en ontvangers op andere stopcontacten aan; of raadpleeg de radio- of 

televisiefabrikant of een ervaren radio- en televisietechnicus voor assistentie. 

Kijk uit naar borden 

 

Er zijn plaatsen waar RF-signalen een gevaar kunnen opleveren, zoals bijvoorbeeld in 

gezondheidszorginstituten en op bouwwerven. Indien u niet zeker bent, kijk dan uit naar borden 

die aanduiden dat tweerichtingsradio’s of gsm-toestellen afgezet moeten worden. 

 

FCC compliance-verklaring voor model nummer D009011, FCC-ID: XSX-1013 

en model nummer D00901, FCC ID: X7N-0610 

 
De apparaten voldoen aan deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking dient aan de volgende 

twee voorwaarden te voldoen: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken 

en (2) Het apparaat dient de interferentie te accepteren waaraan het wordt blootgesteld, 

waaronder interferentie die ongewenst functioneren tot gevolg kan hebben. 

De apparaten zijn getest en voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, 

conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke 

bescherming tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie te bieden. Er is echter 

geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Wijzigingen of 

aanpassingen die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de voor de compliance 

verantwoordelijke partij, kunnen de toelating voor de gebruiker om de uitrusting te gebruiken 

ongeldig maken. 

De apparaten voldoen aan de FCC-richtlijnen voor radiofrequentie-emissie en zijn door de FCC 

gecertificeerd. Het FCC-ID-nummer staat op de achterzijde van het apparaat.  

Informatie over de blootstelling aan radiofrequentie van model nummer D00901, 

FCC-ID: XSX-1013 en model nummer D00901, FCC ID: X7N-0610 

Blootstelling aan radiofrequentie-energie 

Uw Kindle is zo ontworpen en gefabriceerd dat hij de door de Amerikaanse Federal 

Communications Commission ('FCC') en de regelgevende instanties vande Europese Unie en van 

andere landen vastgestelde emissielimieten voor blootstelling aan RF-energie niet overschrijdt. 

De FCC houdt een dossier met informatie over uw Kindle aan. Dit dossier is te vinden onder het 
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'Display Grant'-gedeelte op http://www.fcc.gov/oet/ea/ nadat u de FCC-ID die op de achterzijde 

van het apparaat is vermeld, hebt ingevoerd.  

EU Conformiteitsverklaring  

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 Verenigde Staten 

Conformiteitsverklaring 

25 juni 2010 

Wij, Amazon Fulfillment Services, Inc. verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het product: 

Productnaam:       Elektronisch displayapparaat 

Productspecificatie:       WLAN 802.11 b/g 

Model:                    D00901 

Voldoet aan de essentiële vereisten van Artikel 3 van de R&TTE Richtlijn 1999/5/EG en de 

volgende normen: 

1. Gezondheid (Artikel 3.1(a) van de R&TTE Richtlijn) 

Toegepaste norm(en): 

• EN62311: 2008/ FCC OET Bulletin 65 Supplement C (Editie 01-01) 

2. Veiligheid (Artikel 3.1(a) van de R&TTE Richtlijn) 

Toegepaste norm(en): 

• EN 60950-1:2006+A11:2009 ; IEC 60950-1:2005 (2de editie) 
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3. Elektromagnetische compatibiliteit  (Artikel 3.1(b) van de R&TTE Richtlijn) 

Toegepaste norm(en): 

• EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V1.3.2 

4. Spectrumgebruik  (Artikel 3.2 van de R&TTE Richtlijn) 

Toegepaste norm(en):  

• EN 300 328 V1.7.1   

Alle testverslagen zijn onderzocht en goedgekeurd met een positief advies van de volgende 

Aangemelde Instantie: 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Duitsland 

Identificatieteken: 0700 (Aangemelde Instantie) CE(!)             

 

De technische documentatie betreffende de hierboven genoemde uitrusting wordt bijgehouden 

bij: 

Amazon EU S.a.r.l., 

5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg  

De gemachtigde persoon: 

  

Naam: Russell Grandinetti 

Titel: Vice-president    
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Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 Verenigde Staten 

Conformiteitsverklaring 

25 juni 2010 

Wij, Amazon Fulfillment Services, Inc. verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het product: 

Productnaam:       Elektronisch displayapparaat 

Productspecificatie:       WLAN 802.11 b/g 

                               GPRS EDGE 850/900/1800/1900 

                               WCDMA Band I/II/V 

Model:                    D00901 

Voldoet aan de essentiële vereisten van Artikel 3 van de R&TTE Richtlijn 1999/5/EG en de 

volgende normen: 

1. Gezondheid (Artikel 3.1(a) van de R&TTE Richtlijn) 

Toegepaste norm(en): 

• EN62311: 2008/ FCC OET Bulletin 65 Supplement C (Editie 01-01) 

2. Veiligheid (Artikel 3.1(a) van de R&TTE Richtlijn) 

Toegepaste norm(en): 

• EN 60950-1:2006+A11:2009; IEC 60950-1:2005 (2de editie) 
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3. Elektromagnetische compatibiliteit (Artikel 3.1(b) van de R&TTE Richtlijn) 

Toegepaste norm(en): 

• EN 301 489-1 V1.8.1/-7 V1.3.1/-17 V1.3.2/-24 V1.4.1 

4. Spectrumgebruik  (Artikel 3.2 van de R&TTE Richtlijn) 

Toegepaste norm(en):  

• EN 301 511 V9.0.2 

• EN 301 908-1/ -2 V3.2.1 

• EN 300 328 V1.7.1   

 

Alle verslagen zijn onderzocht en goedgekeurd met een positief advies van de volgende 

Aangemelde Instantie: 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Duitsland 

Identificatieteken: 0700 (Aangemelde Instantie) CE(!)             

De technische documentatie betreffende de hierboven genoemde uitrusting wordt bijgehouden 

bij: 

Amazon EU Sarl, 

5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg  

De gemachtigde persoon: 
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Naam: Russell Grandinetti 

Titel: Vice-president    

Bijkomende informatie voor gebruikers van Kindle buiten de V.S. en het V.K. 

U vindt bijkomende informatie voor gebruikers van Kindle buiten de V.S. en het V.K. op de 

volgende koppeling: 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions 

 

De Kindle op gepaste wijze recyclen 

  In sommige gebieden is het afvoeren van bepaalde elektronische apparaten 

gereglementeerd. Verzeker u ervan dat u de Kindle volgens uw lokale wetgeving en 

reglementering afvoert of recyclet. Voor informatie over recyclen van uw Kindle gaat u naar: 

Klanten in de V.S.: http://www.amazon.com/kindle-recycling 

Klanten in het V.K.: http://www.amazon.co.uk/kindle-recycling 

 

UL-certificatienummer 

Het UL-certificatienummer van deze Kindle vindt u op de achterkant van het toestel. 

 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
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Productspecificaties 

 

Modelnummer — D00901 

Display — 6" diagonaal display, resolutie: 600 x 800 pixel, 16-bit grijsschaal. 

Afmetingen — 190 mm x 123 mm x 8,5 mm (7,48 inch x 4,84 inch x 0,34 inch ). 

Gewicht — Kindle Wi-Fi. 240 g (8,5 ounces); Kindle 3G+Wi-Fi:  247 g (8,7 ounces). 

Opslagcapaciteit — 4GB interne opslag met ongeveer 3GB beschikbaar voor de gebruiker. 

Audio — 3,5 mm stereo koptelefoonstekker, ingebouwde stereospeakers, ingebouwde 

microfoon. De microfoon is niet geactiveerd maar is aanwezig voor toekomstig gebruik. 

Stroom — wisselstroomadapter en herlaadbare lithium-polymeerbatterij. 

Aansluiting — USB 2.0 (micro-B connector). HSDPA/GSM draadloze modem voor de Kindle 

met internationale draadloze verbinding. 

Werktemperatuur — 0°C tot 35°C (32°F tot 95°F). 

Opslagtemperatuur — -10°C tot 45°C (14°F tot 113°F). 

Wi-Fi — 802.11b of 802.11g 

AMAZON.COM KINDLE LICENTIEOVEREENKOMST EN 

GEBRUIKSVOORWAARDEN* 

Dit is een overeenkomst tussen u en Amazon Digital Services, Inc. (met haar filialen, 

gezamenlijk ―Amazon‖ of ―wij‖). Gelieve deze licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden 

te lezen alsook alle voorschriften en beleidslijnen voor het Kindle-toestel en aan het toestel 

verwante diensten (met inbegrip van maar niet beperkt tot voorschriften of gebruiksvoorwaarden 

weergegeven op de website amazon.com of de Kindle-winkel en de amazon.com 

privacyverklaring op www.amazon.com/privacy) (tezamen deze ―Overeenkomst‖) voordat u de 

Kindle of een Leestoepassing of Digitale Inhoud gebruikt. Door gebruik van de Kindle, een 

Leestoepassing of Digitale Inhoud geeft u aan dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst 

aanvaardt. Indien u de voorwaarden van deze overeenkomst niet aanvaardt, mag u de Kindle, 

Leestoepassingen, Digitale Inhoud of de Dienst niet gebruiken; u kunt de Kindle terugzenden 

voor terugbetaling van de aankoopprijs in overeenstemming met het retourbeleid. 
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*Klanten van Amazon.co.uk moeten de Licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden van 

Amazon.co.uk raadplegen, hierna overgenomen op Klanten in het V.K. 

. Raadpleeg http://www.amazon.com/kindletermsandconditions voor deze Overeenkomst in 

andere talen. 

In het kader van deze Overeenkomst betekent: 

"Inhoudleverancier" de partij die Digitale Inhoud aanbiedt in de Kindle-winkel; dit kan Amazon 

of een derde partij zijn. 

"Digitale Inhoud" gedigitaliseerde elektronische inhoud, zoals boeken, kranten, magazines, 

tijdschriften, blogs, RSS-feeds, games en andere statische en interactieve elektronische inhoud. 

"Kindle" ons draagbare elektronische leesapparaat. 

"Kindle-winkel" onze winkel, waar u Digitale Inhoud of andere zaken kunt kopen die door ons 

of door derden worden aangeboden, en waar u uw Digitale Inhoud en accountinstellingen kunt 

beheren. 

"Ander toestel" een computer of een apparaat dat geen Kindle is, waarop u gemachtigd bent om 

een Leestoepassing te gebruiken. 

"Periodiek Verschijnende Bladen" Digitale Inhoud die u op abonnementsbasis wordt 

aangeboden, zoals elektronische dagbladen, magazines, tijdschriften, blogs en andere op 

abonnementen gebaseerde inhoud. 

"Leestoepassing" software (met inbegrip van updates/upgrades van software) die wij beschikbaar 

stellen en waarmee gebruikers Digitale Inhoud op een Ander toestel kunnen kopen, downloaden, 

doorbladeren en/of gebruiken. 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
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―Dienst‖ de draadloze verbinding die wij de gebruikers van de Kindle aanbieden, de levering van 

Digitale Inhoud, Software, en ondersteuning en andere diensten die wij de gebruikers van de 

Kindle en Leestoepassingen aanbieden, en de voorwaarden voor elk van deze aanbiedingen. 

"Software" de Leestoepassingen en alle software op de Kindle (met inbegrip van eventuele 

updates/upgrades van de software) en alle bijbehorende documentatie die wij u verstrekken. 

Digitale inhoud 

Gebruik van Digitale Inhoud. Nadat u Digitale Inhoud hebt gedownload en de eventuele 

toepasselijke vergoedingen (met inbegrip van belastingen) hebt betaald, verleent de 

Inhoudleverancier u het niet-exclusieve recht om de Digitale Inhoud een onbeperkt aantal keer te 

bekijken,te gebruiken en weer te geven, uitsluitend op de Kindle of een Leestoepassing, of zoals 

toegestaan als deel van de Dienst, uitsluitend op het in de Kindle-winkel vermelde aantal Kindles 

of Andere Toestellen, en uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.Tenzij 

anders vermeld,wordt Digitale Inhoud door de Inhoudleverancier aan u in licentie gegeven en 

niet verkocht. De Inhoudleverancier kan in de Kindle-winkel bijkomende voorwaarden voor 

Digitale Inhoud publiceren. Deze voorwaarden zullen eveneens van toepassing zijn, maar in 

geval van tegenstrijdigheid zal deze Overeenkomst voorrang hebben. Sommige Digitale Inhoud, 

zoals Periodiek Verschijnende Bladen, zou niet via een Leestoepassing beschikbaar kunnen zijn. 

Beperkingen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is het verboden enige rechten met 

betrekking tot de Digitale Inhoud of een onderdeel ervan te verkopen, te verhuren, te leasen, te 

distribueren, uit te zenden, in onderlicentie uit te geven of anderszins over te dragen aan derden 

en u mag eigendomsmededelingen of –labels niet van de Digitale Inhoud verwijderen of 

wijzigen. Bovendien is het verboden toepassingen die de Digitale Inhoud beveiligen te negeren, 

te wijzigen, te vernietigen of te omzeilen. 

Periodiek Verschijnende Bladen. U kunt uw abonnement opzeggen volgens de voorwaarden 

van ons annuleringsbeleid in de Kindle-winkel. Wij kunnen een abonnement naar eigen keuze 

beëindigen, bijvoorbeeld indien een Periodiek Verschijnend Blad niet langer beschikbaar is. 

Indien wij een abonnement voor het einde van zijn termijn beëindigen, zullen wij u een 
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evenredige terugbetaling doen. Wij behouden ons het recht voor om abonnementstermijnen en 

vergoedingen te wijzigen, met ingang van de volgende abonnementstermijn.  

Draadloze verbinding 

Gebruik van de draadloze verbinding. Uw Kindle gebruikt een draadloze verbinding voor uw 

aankopen en downloads van Digitale Inhoud in de Kindle-winkel. Meestal rekenen wij u het 

gebruik van de draadloze verbinding niet aan. Uw Kindle kan de draadloze verbinding gebruiken 

om ander diensten beschikbaar voor u te maken waarvoor wij u een vergoeding kunnen 

aanrekenen, zoals het downloaden van persoonlijke documenten, en abonnementen wanneer u 

zich in een ander land bevindt. De vergoedingen en voorwaarden voor dergelijke diensten 

bevinden zich in de Kindle-winkel en kunnen gewijzigd worden. Indien u Kindle-functies met 

diensten van derden gebruikt, zoals Wi-Fi-toegangspunten, kan deze derde partij u vergoedingen 

voor het gebruik van deze diensten aanrekenen. 

Uw gedrag. U mag de door ons geleverde draadloze verbinding uitsluitend voor de Dienst 

gebruiken. U mag de draadloze verbinding niet gebruiken voor andere doeleinden.  

Beschikbaarheid. Indien uw Kindle zich in een gebied zonder toepasselijke draadloze 

verbinding bevindt, is het mogelijk dat u sommige of alle diensten niet kunt gebruiken. Wij zijn 

niet verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van draadloze verbinding voor uw Kindle of 

voor het overeenkomstige verlies van de Dienst. Gebeurtenissen waarover wij geen redelijke 

controle uitoefenen (zoals wijzigingen van diensten of voorwaarden) kunnen een invloed hebben 

op de voorwaarden of omstandigheden waarin wij u de draadloze verbinding aanbieden, en 

kunnen leiden tot een verandering van deze voorwaarden of tot een tijdelijke of blijvende 

wijziging of verlies van de draadloze verbinding van uw Kindle.  

Toestel en Software 

Gebruik van de Software. U mag de Software uitsluitend gebruiken op een Kindle of met een 

Leestoepassing op een Ander Toestel. Het is verboden individuele componenten van de Software 

af te zonderen voor gebruik op een ander toestel of andere computer, over te dragen voor gebruik 
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op een ander toestel of een andere computer of te gebruiken, geheel of gedeeltelijk, op een 

netwerk alsook alle rechten op de Software, geheel of gedeeltelijk, te verkopen, te verhuren, te 

leasen, uit te lenen, te distribueren of in onderlicentie uit te geven of anderzijds over te dragen. 

Voor sommige software of materialen van derden op de Kindle gelden bijkomende voorwaarden, 

die voorrang zullen hebben indien deze Overeenkomst er strijdig mee zou zijn. Raadpleeg voor 

meer informatie het juridische gedeelte van het menu Instellingen van de Kindle. 

Automatische updates. Om uw Software up-to-date te houden, voorziet Amazon uw Kindle of 

Ander Toestel automatisch van updates/upgrades voor de Software. 

Verbod op reverse-engineering, decompileren, disassembleren of anderzijds omzeilen. Het 

is verboden de Kindle of de Software geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan reverse-engineering 

te onderwerpen, te decompileren ofte disassembleren alsook afgeleide producten van de 

Software te creëren, functies of beveiligingen van de Kindle of de Software of mechanismen die 

operatief verbonden zijn met de Software te omzeilen,te wijzigen,te vernietigen ofte vervalsen, 

met inbegrip van maar niet beperkt tot, het vergroten of vervangen van de digital rights 

management- functionaliteit van de Kindle of de Software. 

Algemeen 

Naleving van de wet en voorbehoud van rechten. U moet de Kindle, de Software, de Dienst en 

de Digitale Inhoud in naleving van alle toepasselijke wetten gebruiken. De verkoop of overdracht 

van de Kindle aan u en de licentie op de Software of de Digitale Inhoud geven u geen aanspraak 

op of eigendom van intellectuele-eigendomsrechten van Amazon of haar leveranciers of andere 

Inhoudleveranciers. Alle licenties zijn niet-exclusief en alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze 

Overeenkomst worden toegekend, blijven voorbehouden aan Amazon of de andere 

Inhoudleveranciers.  

Exportregelgeving. U moet alle toepasselijke beperkingen en regelgeving van uitvoer en 

wederuitvoer naleven. U moet de Kindle, de Digitale Inhoud of de Software niet overdragen aan 

een verboden land en moet dergelijke beperkingen en regelgeving niet anderszins overtreden. U 

moet de verboden overdracht of overtredingen niet aanmoedigen, bevorderen of toestaan. 
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Ontvangen informatie. Deze Software zal Amazon gegevens verstrekken over uw Kindle en 

zijn wisselwerking met de Dienst (zoals het beschikbare geheugen, de actieve tijd, logbestanden 

en de signaalsterkte). De Software zal Amazon bovendien informatie verstrekken over de 

Digitale Inhoud op uw Kindle en Andere Toestellen en over het gebruik dat u ervan maakt (zoals 

de laatste gelezen bladzijde en de archivering van de inhoud). Aantekeningen, bladwijzers, 

notities, highlights of soortgelijke markeringen die u aanbrengt met uw Kindle of Leestoepassing 

en andere door u geleverde informatie kunnen worden bewaard op servers in een ander land dan 

het land waar u woont. Alle informatie die wij ontvangen is onderworpen aan het privacybeleid 

van Amazon.com, dat u kunt raadplegen op www.amazon.com/privacy. 

Informatie aan derden. U bent verantwoordelijk voor alle informatie die u via de Kindle of een 

Leestoepassing verstrekt aan derden.  

Octrooien. De Kindle, de Software en de Dienst en/of methoden gebruikt in verband ermee, 

kunnen door een of meer octrooien of in behandeling zijnde octrooiaanvragen gedekt zijn.  

Veranderingen in de Dienst. Wij kunnen de Dienst op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk 

wijzigen, opschorten of stopzetten. 

Beëindiging. Uw rechten onder deze Overeenkomst worden automatisch beëindigd indien u 

inbreuk pleegt op eender welke bepaling van deze Overeenkomst. In geval van beëindiging dient 

u elk gebruik van de Software stop te zetten en Amazon heeft het recht u onmiddellijk de 

toegang tot de Dienst of de Digitale Inhoud te weigeren zonder kennisgeving en zonder 

teruggave van enig tarief. Als Amazon er niet in slaagt om u uw verplichtingen krachtens deze 

overeenkomst te doen naleven, mag dit geenszins worden geïnterpreteerd als enige vorm van 

afstand van haar rechten.  

Afstand van garantie. HET GEBRUIK VAN DE KINDLE, DE KINDLE-WINKEL, 

DIGITALE INHOUD EN SOFTWARE IS UITSLUITEND OPUW EIGEN RISICO. MET 

UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE VAN ÉÉN JAAR, VORMT GEEN 

ENKELE  GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN MET ALLE 
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GEBREKEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE EN AMAZON EN HAAR LEVERANCIERS 

EN LICENTIEGEVERS WIJZEN ELKE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF 

STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, DE 

STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR 

EEN BEPAALD DOEL, JUISTHEID, ONGESTOORD GEBRUIK EN NIET-INBREUK OP 

RECHTEN VAN DERDEN, AF. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF 

ADVIES VANWEGE EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN AMAZONEEN 

GARANTIE.DE DIENST, DE KINDLE, DE KINDLE-WINKEL, DE DIGITALE INHOUD EN 

DE SOFTWARE WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZIJ ZICH BEVINDEN 

MET ALLE GEBREKEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE EN AMAZON EN HAAR 

LEVERANCIERS, HAAR LICENTIEGEVERS EN DE ANDERE INHOUDLEVERANCIERS 

WIJZEN ELKE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN 

MAAR NIET BEPERKT TOT, DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN 

VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, JUISTHEID, 

ONGESTOORD GEBRUIK EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, AF.IN 

BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS AFSTAND VAN STILZWIJGENDE GARANTIES 

VERBODEN. INDIEN EEN DERGELIJK RECHTSSTELSEL OP U VAN TOEPASSING IS, 

DAN ZIJN MOGELIJK SOMMIGE VAN DEZE (OF ALLE) VORIGE BEPALINGEN 

BETREFFENDE AFSTAND VAN GARANTIE, UITSLUITING OF BEPERKING, NIET VAN 

TOEPASSING OP U EN HEEFT U BIJKOMENDE RECHTEN. 

Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER DIT DOOR DE WET NIET VERBODEN 

IS, ZIJN AMAZON, HAAR LEVERANCIERS, HAAR LICENTIEGEVERS EN DE ANDERE 

INHOUDLEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK TEGENOVER U VOOR 

INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TEN GEVOLGE VAN INBREUK OP 

UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE, CONTRACTBREUK, 

NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDER JURIDISCH BEGINSEL 

DAT VERBAND HOUDT MET DE DIENST, HET TOESTEL, DE DIGITALE INHOUD OF 

DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN 

GEVOLGE VAN WINSTDERVING, VERLIES VAN INKOMSTEN, GEGEVENS OF HET 

GEBRUIK VAN DE DIENST, DE KINDLE, ANDERE TOESTELLEN, DE KINDLE-
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WINKEL, DIGITALE INHOUD, SOFTWARE OF EEN AANVERWANT PRODUCT, ZELFS 

INDIEN AMAZON VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE OP DE HOOGTE 

WERD GEBRACHT. IN IEDER GEVAL IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN 

AMAZON EN DE ANDERE INHOUDLEVERANCIERS KRACHTENS DEZE 

OVEREENKOMST VOOR ELKE EIS IN VERBAND MET DE AANKOOP VAN DIGITALE 

INHOUD BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U DAADWERKELIJK VOOR DE DIGITALE 

INHOUD HEBT BETAALD, EN VOOR ELKE ANDERE EIS BEPERKT TOT HET BEDRAG 

DAT U DAADWERKELIJK VOOR DE KINDLE HEBT BETAALD. IN BEPAALDE 

RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VERBODEN. INDIEN EEN DERGELIJK 

RECHTSSTELSEL OP U VAN TOEPASSING IS, DAN ZIJN MOGELIJK SOMMIGE VAN 

DEZE (OF ALLE) VORIGE BEPALINGEN BETREFFENDE BEPERKING OF 

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET VAN TOEPASSING OP U EN HEEFT 

U BIJKOMENDE RECHTEN.  

Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst en elk conflict van welke aard ook dat tussen u en 

Amazon kan ontstaan, zijn onderworpen aan het recht van de staat Washington, V.S., de regels 

van conflictenrecht buiten beschouwing gelaten. 

Geschillen. Elk geschil voortspruitend uit of in verband met deze Overeenkomst waarin de totale 

eis voor schadeloosstelling die voor een of meer van de partijen wordt gevraagd groter is dan 

USD 7.500, zal worden voorgelegd aan een rechtbank van de staat of een federale rechtbank in 

King County, Washington, V.S., en u aanvaardt de exclusieve rechtsbevoegdheid en plaats van 

berechting van deze rechtbanken.  

Rechten van de overheid van de V.S. De Software, de Dienst en de Digitale Inhoud worden 

aan de overheid van de V.S. verstrekt als "Commercial items" (commerciële producten), 

"Commercial Computer Software" (commerciële software voor computers) en "Commercial 

Computer Software Documentation" (documentatie over commerciële software voor computers) 

zoals gedefinieerd in de Federal Acquisition Regulation van de V.S. en het Defense Federal 
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Acquisition Regulation Supplement van de V.S., met dezelfde rechten en beperkingen die 

gebruikelijk zijn voor eindgebruikers. 

Volledige overeenkomst en deelbaarheid. Dit is de volledige overeenkomst tussen ons en u 

met betrekking tot de Kindle, Digitale Inhoud, de Software en de Dienst. Deze Overeenkomst 

vervangt alle voorafgaande afspraken met betrekking tot haar voorwerp. Indien een bepaling van 

deze Overeenkomst ongeldig, nietig of om een of andere reden onafdwingbaar blijkt te zijn, dan 

zal deze bepaling als deelbaar worden beschouwd en zal zij de geldigheid en afdwingbaarheid 

van de overige bepalingen of voorwaarden niet aantasten. 

Wijziging. Wij kunnen alle voorwaarden van deze Overeenkomst naar goeddunken 

wijzigendoor de herziene voorwaarden in de Kindle-winkel of op de website van Amazon.com te 

publiceren. Door de Kindle, de Digitale Inhoud, de Dienst of de Software te blijven gebruiken na 

de datum van inwerkingtreding van een wijziging, aanvaart u deze wijziging. 

Contactgegevens. Voor communicatie met betrekking tot deze Overeenkomst kunt u Amazon 

via e-mail bereiken: kindleterms@amazon.com. 

Voor hulp met uw Kindle, een Leestoepassing, de Dienst of andere problemen, kunt u terecht bij 

de klantenservice, per e-mail: kindle-cs-support@amazon.com of telefonisch op 1-866-321-8851 

(gratis) wanneer u binnen de V.S. belt, of op 1-206-266-0927 (te betalen) wanneer u buiten de 

V.S. belt. 

(einde van de Overeenkomst) 

Klanten in het V.K. 

AMAZON.CO.UK KINDLE LICENTIEOVEREENKOMST EN 

GEBRUIKSVOORWAARDEN** 

Dit is een overeenkomst tussen u en Amazon EU S.a.r.l. (met haar filialen, gezamenlijk 

―Amazon‖ of ―wij‖). Gelieve deze Amazon.co.uk Kindle-licentieovereenkomst en 
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Gebruiksvoorwaarden te lezen, samen met de privacyverklaring van Amazon.co.uk op 

www.amazon.co.uk/privacy, en de andere regels, voorschriften en bepalingen op de website 

Amazon.co.uk of in de Kindle-winkel (gezamenlijk deze "Overeenkomst‖) voordat u de Kindle 

of een Leestoepassing of Digitale Inhoud gebruikt. Door gebruik van de Kindle, een 

Leestoepassing of Digitale Inhoud geeft u aan dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst 

aanvaardt. Indien u de voorwaarden van deze overeenkomst niet aanvaardt, mag u de Kindle, 

Leestoepassingen, Digitale Inhoud of de Dienst niet gebruiken; u kunt de Kindle terugzenden 

voor terugbetaling van de aankoopprijs in overeenstemming met het retourbeleid. 

**Klanten van Amazon.com moeten de Licentieovereenkomst en Gebruiksvoorwaarden van 

Amazon.com raadplegen, hierboven op Wi-Fi — 802.11b of 802.11g 

.  

In het kader van deze Overeenkomst betekent: 

"Inhoudleverancier" de partij die Digitale Inhoud aanbiedt in de Kindle-winkel; dit kan Amazon 

of een derde partij zijn. 

"Digitale Inhoud" gedigitaliseerde elektronische inhoud, zoals boeken, kranten, magazines, 

tijdschriften, blogs, RSS-feeds, games en andere statische en interactieve elektronische inhoud. 

"Kindle" ons draagbare elektronische leesapparaat. 

"Kindle-winkel" onze winkel, waar u Digitale Inhoud of andere zaken kunt kopen die door ons 

of door derden worden aangeboden, en waar u uw Digitale Inhoud en accountinstellingen kunt 

beheren.  

"Ander Apparaat" een computer of een apparaat dat geen Kindle is, waarop u gemachtigd bent 

om een Leestoepassing te gebruiken. 
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"Periodiek Verschijnende Bladen" Digitale Inhoud die u op abonnementsbasis wordt 

aangeboden, zoals elektronische dagbladen, magazines, tijdschriften, blogs en andere op 

abonnementen gebaseerde inhoud. 

"Leestoepassing" software (met inbegrip van updates/upgrades van software) die wij beschikbaar 

stellen en waarmee gebruikers Digitale Inhoud op een Ander Apparaat kunnen kopen, 

downloaden, doorbladeren en/of gebruiken. 

―Dienst‖ de draadloze verbinding die wij de gebruikers van de Kindle aanbieden, de levering van 

Digitale Inhoud, Software, en ondersteuning en andere diensten die wij de gebruikers van de 

Kindle en Leestoepassingen aanbieden, en de voorwaarden voor elk van deze aanbiedingen. 

"Software" de Leestoepassingen en alle software op de Kindle (met inbegrip van eventuele 

updates/upgrades van de software) en alle bijbehorende documentatie die wij u verstrekken. 

Digitale inhoud 

Gebruik van Digitale Inhoud. Nadat u Digitale Inhoud hebt gedownload en de eventuele 

toepasselijke vergoedingen (met inbegrip van belastingen) hebt betaald, verleent de 

Inhoudleverancier u het niet-exclusieve recht om de Digitale Inhoud een onbeperkt aantal keer te 

bekijken, te gebruiken en weer te geven, uitsluitend op de Kindle of een Leestoepassing, of zoals 

toegestaan als deel van de Dienst, uitsluitend op het in de Kindle-winkel vermelde aantal Kindles 

of Andere Toestellen, en uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Tenzij 

anders vermeld, wordt Digitale Inhoud door de Inhoudleverancier aan u in licentie gegeven en 

niet verkocht. De Inhoudleverancier kan in de Kindle-winkel bijkomende voorwaarden voor 

Digitale Inhoud publiceren. Deze voorwaarden zullen eveneens van toepassing zijn, maar in 

geval van tegenstrijdigheid zal deze Overeenkomst voorrang hebben. Sommige Digitale Inhoud, 

zoals Periodiek Verschijnende Bladen, zou niet via een Leestoepassing beschikbaar kunnen zijn. 

Beperkingen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is het verboden enige rechten met 

betrekking tot de Digitale Inhoud of een onderdeel ervan te verkopen, te verhuren, te leasen, te 

distribueren, uit te zenden, in onderlicentie uit te geven of anderszins over te dragen aan derden 
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en u mag eigendomsmededelingen of –labels niet van de Digitale Inhoud verwijderen of 

wijzigen. Bovendien is het verboden de toepassingen die Digitale Inhoud beveiligen te negeren, 

te wijzigen, te vernietigen of te omzeilen.  

Periodiek Verschijnende Bladen. U kunt uw abonnement opzeggen volgens de voorwaarden 

van ons annuleringsbeleid in de Kindle-winkel. Wij kunnen een abonnement naar eigen keuze 

beëindigen, bijvoorbeeld indien een Periodiek Verschijnend Blad niet langer beschikbaar is. 

Indien wij een abonnement voor het einde van zijn termijn beëindigen, zullen wij u een 

evenredige terugbetaling doen. Wij behouden ons het recht voor om abonnementstermijnen en 

vergoedingen te wijzigen, met ingang van de volgende abonnementstermijn.  

Draadloze verbinding 

Gebruik van de Draadloze verbinding. Uw Kindle gebruikt een draadloze verbinding voor uw 

aankopen en downloads van Digitale Inhoud in de Kindle-winkel. Meestal rekenen wij u het 

gebruik van de draadloze verbinding niet aan. Uw Kindle kan de draadloze verbinding gebruiken 

om voor u andere diensten beschikbaar te maken waarvoor wij u een vergoeding kunnen 

aanrekenen, zoals het downloaden van persoonlijke documenten, en abonnementen wanneer u 

zich in een ander land bevindt. De vergoedingen en voorwaarden voor dergelijke diensten 

bevinden zich in de Kindle-winkel en kunnen gewijzigd worden. Indien u Kindle-functies met 

diensten van derden gebruikt, zoals Wi-Fi-toegangspunten, kan deze derde partij u vergoedingen 

voor het gebruik van deze diensten aanrekenen. 

Uw gedrag. U mag de door ons geleverde draadloze verbinding uitsluitend voor de Dienst 

gebruiken. U mag de draadloze verbinding niet gebruiken voor andere doeleinden.  

Beschikbaarheid. Indien uw Kindle zich in een gebied zonder toepasselijke draadloze 

verbinding bevindt, is het mogelijk dat u sommige of alle diensten niet kunt gebruiken. Wij zijn 

niet verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van draadloze verbinding voor uw Kindle of 

voor het overeenkomstige verlies van de Dienst. Gebeurtenissen waarover wij geen redelijke 

controle uitoefenen (zoals wijzigingen van diensten of voorwaarden) kunnen een invloed hebben 

op de voorwaarden of omstandigheden waarin wij u de draadloze verbinding aanbieden, en 
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kunnen leiden tot een verandering van deze voorwaarden of tot een tijdelijke of blijvende 

wijziging of verlies van de draadloze verbinding van uw Kindle.  

Toestel en Software 

Gebruik van de Software. U mag de Software uitsluitend gebruiken op een Kindle of met een 

Leestoepassing op een Ander Toestel. Het is verboden individuele componenten van de Software 

af te zonderen voor gebruik op een ander toestel of andere computer, over te dragen voor gebruik 

op een ander toestel of een andere computer of te gebruiken, geheel of gedeeltelijk, op een 

netwerk alsook alle rechten op de Software, geheel of gedeeltelijk, te verkopen, te verhuren, te 

leasen, uit te lenen, te distribueren of in onderlicentie uit te geven of anderzijds over te dragen. 

Voor sommige software of materialen van derden op de Kindle gelden bijkomende voorwaarden, 

die voorrang zullen hebben indien deze Overeenkomst er strijdig mee zou zijn. Raadpleeg voor 

meer informatie het juridische gedeelte van het menu Instellingen van de Kindle. 

Automatische updates. Om uw Software up-to-date te houden, voorziet Amazon uw Kindle of 

Ander Toestel automatisch van updates/upgrades voor de Software. 

Verbod op reverse-engineering, decompileren, disassembleren of anderzijds omzeilen. Het 

is verboden (i) de Kindle of de Software geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan reverse-

engineering te onderwerpen of te disassembleren , (ii) de Software geheel of gedeeltelijk te 

decompileren (behalve in de mate dat dit recht volgens de wet niet kan worden uitgesloten of 

beperkt, en dan uitsluitend nadat de uitdrukkelijke toelating van Amazon gevraagd en geweigerd 

is), of (iii) afgeleide producten van de Software te creëren, functies of beveiligingen van de 

Kindle of de Software of mechanismen die operatief verbonden zijn met de Software te 

omzeilen, te wijzigen, te vernietigen of te vervalsen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het 

vergroten of vervangen van de digital rights management-functionaliteit van de Kindle of de 

Software. 
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Algemeen 

Naleving van de wet en voorbehoud van rechten. U moet de Kindle, de Software, de Dienst en 

de Digitale Inhoud in naleving van alle toepasselijke wetten gebruiken. De verkoop of overdracht 

van de Kindle aan u en de licentie op de Software of de Digitale Inhoud geven u geen aanspraak 

op of eigendom van intellectuele-eigendomsrechten van Amazon of haar leveranciers of andere 

Inhoudleveranciers. Alle licenties zijn niet-exclusief en alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze 

Overeenkomst worden toegekend, blijven voorbehouden aan Amazon of de andere 

Inhoudleveranciers.  

Exportregelgeving. U moet alle toepasselijke beperkingen en regelgeving van uitvoer en 

wederuitvoer naleven. U mag de Kindle, de Digitale Inhoud of de Software niet overdragen aan 

een verboden land en mag dergelijke beperkingen en regelgeving niet anderszins overtreden. U 

mag de verboden overdracht of overtredingen niet aanmoedigen, bevorderen of toestaan. 

Ontvangen informatie. Deze Software zal Amazon gegevens verstrekken over uw Kindle en 

zijn wisselwerking met de Dienst (zoals het beschikbare geheugen, de actieve tijd, logbestanden 

en de signaalsterkte). De Software zal Amazon bovendien informatie verstrekken over de 

Digitale Inhoud op uw Kindle en Andere Toestellen en over het gebruik dat u ervan maakt (zoals 

de laatste gelezen bladzijde en de archivering van de inhoud). Aantekeningen, bladwijzers, 

notities, highlights of soortgelijke markeringen die u aanbrengt met uw Kindle of Leestoepassing 

en andere door u geleverde informatie kunnen worden bewaard op servers in een ander land dan 

het land waar u woont. Alle informatie die wij ontvangen is onderworpen aan het privacybeleid 

van Amazon.co.uk. Eventuele persoonlijke informatie die wordt overgedragen naar landen 

buiten de Europese Economische Ruimte, zal worden overgedragen volgens het privacybeleid 

van Amazon.co.uk, op www.amazon.co.uk/privacy, en zoals toegelaten door de toepasselijke 

wetten voor de bescherming van gegevens.  

Informatie aan derden. U bent verantwoordelijk voor alle informatie die u via de Kindle of een 

Leestoepassing verstrekt aan derden.  
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Octrooien. De Kindle, de Software en de Dienst en/of methoden gebruikt in verband ermee, 

kunnen door een of meer octrooien of in behandeling zijnde octrooiaanvragen gedekt zijn.  

Veranderingen in de Dienst. Wij kunnen de Dienst op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk 

wijzigen, opschorten of stopzetten. 

Beëindiging. Uw rechten onder deze Overeenkomst worden automatisch beëindigd indien u 

inbreuk pleegt op eender welke bepaling van deze Overeenkomst. In geval van beëindiging dient 

u elk gebruik van de Software stop te zetten en Amazon heeft het recht u onmiddellijk de 

toegang tot de Dienst of de Digitale Inhoud te weigeren zonder kennisgeving en zonder 

teruggave van enig tarief. Als Amazon er niet in slaagt om u uw verplichtingen krachtens deze 

overeenkomst te doen naleven, mag dit geenszins worden geïnterpreteerd als enige vorm van 

afstand van haar rechten.  

Uitsluitingen van aansprakelijkheid. AMAZON IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR: (A) 

VERLIEZEN DIE OP HET OGENBLIK VAN UW AANKOOP VAN DE KINDLE, DE 

DIGITALE INHOUD OF DE SOFTWARE (ZOALS VAN TOEPASSING) NIET REDELIJK 

VOORSPELBAAR WAREN VOOR U EN AMAZON; (B) VERLIEZEN DIE NIET 

ONTSTAAN ZIJN UIT EEN OVERTREDING OF FOUT VANWEGE AMAZON; EN (C) 

ALLE ZAKELIJKE VERLIEZEN OF ANDERE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN EEN 

GEBRUIK ALS NIET-CONSUMENT VAN DE DIENST, DE KINDLE, DE KINDLE-

WINKEL, DIGITALE INHOUD OF SOFTWARE, OF VAN UW GEBRUIK VAN DE 

KINDLE, DE KINDLE-WINKEL, DIGITALE INHOUD OF SOFTWARE OP EEN DOOR 

DEZE OVEREENKOMST VERBODEN WIJZE. MET BETREKKING TOT VERLIEZEN DIE 

NIET DOOR BOVENSTAANDE BEPALING WORDEN UITGESLOTEN, IS DE 

AANSPRAKELIJKHEID VAN AMAZON TEGENOVER U VOOR DE 

SCHADELOOSSTELLING (ALS AANVULLING VAN UW RECHTEN OM EEN 

REPARATIE, VERVANGING OF TERUGBETALING TE ONTVANGEN KRACHTENS DE 

GARANTIE VAN AMAZON OF VOLGENS UW WETTELIJKE RECHTEN) BEPERKT TOT 

DRIEHONDERD POND (GBP). NIETS IN DEZE PARAGRAAF DOET AFBREUK AAN UW 
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WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT OF AAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID 

VOOR OVERLIJDEN, PERSOONLIJK LETSEL OF FRAUDE. 

Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst en elk conflict van welke aard ook dat tussen u en 

Amazon kan ontstaan, zijn onderworpen aan het recht van het Groothertogdom Luxemburg, de 

regels van conflictenrecht buiten beschouwing gelaten. 

Geschillen. Elk geschil voortspruitend uit of in verband met deze Overeenkomst zal worden 

voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk district van Luxemburg-Stad, en u aanvaardt 

de exclusieve rechtsbevoegdheid en plaats van berechting van deze rechtbanken  

Rechten van de overheid van de V.S. De Software, de Dienst en de Digitale Inhoud worden 

aan de overheid van de V.S. verstrekt als "Commercial items" (commerciële producten), 

"Commercial Computer Software" (commerciële software voor computers) en "Commercial 

Computer Software Documentation" (documentatie over commerciële software voor computers) 

zoals gedefinieerd in de Federal Acquisition Regulation van de V.S. en het Defense Federal 

Acquisition Regulation Supplement van de V.S., met dezelfde rechten en beperkingen die 

gebruikelijk zijn voor eindgebruikers. 

Volledige overeenkomst en deelbaarheid. Dit is de volledige overeenkomst tussen ons en u 

met betrekking tot de Kindle, Digitale Inhoud, de Software en de Dienst. Deze Overeenkomst 

vervangt alle voorafgaande afspraken met betrekking tot haar voorwerp. Indien een bepaling van 

deze Overeenkomst ongeldig, nietig of om een of andere reden onafdwingbaar blijkt te zijn, dan 

zal deze bepaling als deelbaar worden beschouwd en zal zij de geldigheid en afdwingbaarheid 

van de overige bepalingen of voorwaarden niet aantasten. 

Wijziging. Wij kunnen alle voorwaarden van deze Overeenkomst naar goeddunken wijzigen 

door de herziene voorwaarden in de Kindle-winkel of op de website van Amazon.co.uk te 

publiceren. 

Contactgegevens. Voor communicatie met betrekking tot deze Overeenkomst kunt u Amazon 

bereiken op het adres Amazon EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L-2338, Luxemburg (Lux. 
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registratienummer. B 101818, Aandelenkapitaal €37500, Toelating om handel te drijven onder 

nr. 104408), of via e-mail: ukkindleterms@amazon.co.uk. 

Voor hulp met uw Kindle, een Leestoepassing, de Dienst of andere problemen, kunt u terecht bij 

de klantenservice, per e-mail: kindle-cs-support@amazon.co.uk of telefonisch op 0800 496 

1081. 

(einde van de Overeenkomst) 
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EEN JAAR BEPERKTE GARANTIE 

Deze garantie voor het Kindle-toestel (het "Toestel") wordt verstrekt door Amazon Fulfillment 

Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Verenigde Staten van Amerika. 

Indien dit Toestel in het Verenigd Koninkrijk werd gekocht, wordt deze garantie gegeven door 

Amazon EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L-2338, Luxemburg (Lux. registratienummer. B 101818, 

Aandelenkapitaal €37500, Toelating om handel te drijven nr. 104408). De verlener van deze 

garantie wordt soms "wij" genoemd.  

Wij garanderen het Toestel bij normaal consumentengebruik tegen materiële defecten en 

fabricagefouten gedurende een periode van een (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke 

winkelaankoop. Indien gedurende deze garantieperiode een defect in het Toestel optreedt en 

indien u de instructies voor terugsturen van het Toestel opvolgt, zullen wij naar ons goeddunken 

en voor zover als wettelijk toegestaan (i) ofwel het Toestel repareren met gebruik van nieuwe of 

aangepaste onderdelen, (ii) ofwel het Toestel vervangen door een nieuw of aangepast toestel, (iii) 

ofwel u de totale aankoopsom van het Toestel of een gedeelte ervan terugbetalen. Deze beperkte 

garantie blijft van toepassing op reparaties, vervangingsonderdelen of een vervangingstoestel 

voor de resterende duur van de garantieperiode of voor negentig dagen, waarbij de langste van 

beide periodes geldt. Alle vervangen onderdelen en toestellen waarvoor een terugbetaling wordt 

verleend, worden onze eigendom. Deze beperkte garantie is enkel van toepassing op de 

onderdelen van het Toestel die niet onderhevig zijn geweest aan een ongeval, onjuist gebruik, 

verwaarlozing, brand of andere uitwendige oorzaak, wijzigingen, reparaties of commercieel 

gebruik. 

Instructies. Gebruik de in deze gids verstrekte contactinformatie om contact op te nemen met de 

klantendienst voor specifieke instructies voor het verkrijgen van garantieonderhoud voor uw 

Toestel. Over het algemeen zult u het Toestel moeten opsturen in de originele verpakking, of in 

een verpakking die een gelijkwaardige bescherming biedt, naar het door de klantendienst 

opgegeven adres. Voordat u uw Toestel voor garantieonderhoud terugstuurt, is het uw 

verantwoordelijkheid om alle gegevens, software, of andere materialen die u eventueel op uw 

Toestel hebt opgeslagen of bewaard, naar een ander apparaat te kopiëren. Het is mogelijk dat 
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deze gegevens, software of andere materialen gedurende het onderhoud verloren gaan of in een 

ander formaat omgezet worden en wij zullen voor zulke schade of verlies niet verantwoordelijk 

zijn. 

Beperkingen. VOOR ZOVER DOOR DE WETGEVING TOEGESTAAN, SLUITEN DE 

HIERBOVEN OPGESOMDE GARANTIE EN MAATREGELEN ALLE ANDERE 

GARANTIES OF MAATREGELEN UIT. WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE 

WETTELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES AF, INCLUSIEF DOCH NIET 

BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, VAN GESCHIKTHEID 

VOOR EEN BEPAALD DOEL EN TEGEN VERBORGEN OF LATENTE DEFECTEN. 

INDIEN WIJ BEPAALDE WETTELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET 

KUNNEN AFWIJZEN EN VOOR ZOVER DIT DOOR DE WETGEVING WORDT 

TOEGESTAAN, ZULLEN AL DEZE GARANTIES BEPERKT WORDEN TOT DE DUUR 

VAN DEZE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE EN TOT DE REPARATIE OF 

VERVANGING VAN HET TOESTEL.  

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN WORDEN GEEN BEPERKINGEN BETREFFENDE DE 

DUUR VAN EEN WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE TOEGELATEN. DE 

HIERBOVEN VERMELDE BEPERKING KAN DUS EVENTUEEL NIET OP U VAN 

TOEPASSING ZIJN. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RECHTSTREEKSE, 

BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE, DAN WEL GEVOLGSCHADE 

VOORTVLOEIEND UIT EEN INBREUK OP DE GARANTIE OF ONDER EENDER 

ANDERE WETSGRONDSLAG. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DEZE BEPERKING 

NIET TOEPASSELIJK OP VORDERINGEN INGEVOLGE OVERLIJDEN OF 

PERSOONLIJK LETSEL, OF EENDER WELKE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

VOOR OPZETTELIJKE DADEN EN/OF VERZUIMEN EN GROVE NALATIGHEDEN. DE 

HIERBOVEN VERMELDE UITSLUITING OF BEPERKING KAN DUS EVENTUEEL NIET 

OP U VAN TOEPASSING ZIJN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING 

OF BEPERKING VAN RECHTSTREEKSE OF INCIDENTELE SCHADE, DAN WEL 

GEVOLGSCHADE, NIET TOEGESTAAN. DE HIERBOVEN VERMELDE UITSLUITING 

OF BEPERKING KAN DUS EVENTUEEL NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DIT 
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GEDEELTE "BEPERKINGEN" GELDT NIET VOOR KLANTEN IN HET VERENIGD 

KONINKRIJK EN DE EUROPESE UNIE. 

Deze beperkte garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. U kan eventueel bijkomende 

rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied kunnen verschillen en deze beperkte 

garantie tast deze rechten niet aan. 

Bijkomende informatie 

U kunt een versie van de ―Kindle License Agreement and Terms of Use, One-Year Limited 

Warranty” en andere informatie over de Kindle bekijken in andere talen op 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 

Indien u dit Toestel in het Verenigd Koninkrijk gekocht hebt, vindt u andere informatie over de 

Kindle op http://www.amazon.co.uk/kindletermsandconditions. 

Mededelingen betreffende octrooien 

Het Kindle-toestel en/of de methodes gebruikt in verband met het Kindle-toestel kunnen 

eventueel door een of meerdere octrooien of in behandeling zijnde octrooiaanvragen gedekt zijn. 

MEG Layer-3 audio-decodeertechnologie in licentie gegeven door Fraunhofer IIS en Thomson. 

Mededelingen betreffende copyright en handelsmerken 

De software van het Amazon Kindle-toestel, de ―Amazon Kindle Quick Start Guide‖, en de 

―Amazon Kindle User’s Guide‖ © 2004 - 2010 Amazon.com, Inc. of haar filialen. Alle rechten 

voorbehouden. 

1-CLICK, AMAZON, het AMAZON.COM LOGO, het AMAZONKINDLE LOGO, AMAZON 

KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET en WHISPERSYNC zijn 

handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar filialen.  
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Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo’s zijn handelsmerken of gedeponeerde 

handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. 

 

Vocalizer™ for Automotive © 2008 Nuance Communications, Inc. Vocalizer™ en Nuance® 

zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. en/of 

haar licentiegevers en worden onder licentie gebruikt. 

Eigen PDF-ondersteuning via Adobe® Reader® technology. 

Bevat iType™ van Monotype Imaging Inc. ―Monotype‖ is een handelsmerk van Monotype 

Imaging Inc., geregistreerd in het U.S. Patent & Trademark Office en mogelijk geregistreerd in 

bepaalde rechtsgebieden. Monotype® The Monotype Corporation. 

Alle andere merken, productnamen, maatschappijnamen, handelsmerken en servicemerken zijn 

het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. 

   

 

 

         


