
Belangrijke informatie: Kindle DX met internationale draadloze 
verbindingsmogelijkheden – Model D00801 

Veiligheids- en compliance-informatie 

Verantwoord gebruik. Lees vóór het gebruik alle instructies en veiligheidsinformatie om 
letsel te voorkomen.  

 

 LET OP! HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
KAN BRAND, EEN ELEKTRISCHE SCHOK OF ANDER LETSEL OF SCHADE 
TOT GEVOLG HEBBEN.  

 

Onderhoud van uw Kindle 

Gebruik uw Kindle of zijn toebehoren niet in de regen of in de buurt van een gootsteen of een 
andere vochtige omgeving. Pas op dat u geen voedsel of vloeistoffen op uw Kindle morst. Is 
uw apparaat toch nat geworden, koppel dan alle kabels los, schakel de draadloze verbinding 
uit (Ga naar 'Menu' en selecteer: 'Turn Wireless Off' [Draadloze verbinding uit]) en laat het 
scherm op de screensaver overschakelen. Wacht tot het apparaat helemaal droog is, voordat u 
de schakelaar weer naar 'wake' [aan] schuift. Probeer uw Kindle niet met een externe 
warmtebron zoals een magnetron of een föhn te drogen. Reinig het scherm met een zachte 
doek. Let er op dat u het niet afneemt met een schurend materiaal. Wanneer u uw Kindle in 
een tas of koffer meeneemt, bescherm het apparaat dan met een boekomslag om krassen te 
voorkomen. 

Stel uw Kindle niet aan extreem hoge of lage temperaturen bloot. Laat uw Kindle 
bijvoorbeeld niet achter in de kofferbak van uw auto bij temperaturen onder het vriespunt of 
onder omstandigheden waarbij de temperatuur hoog kan oplopen. 

Reparatie van uw apparaat 

Raadpleeg voor reparatie van uw apparaat uitsluitend door Amazon.com erkende reparateurs 
via onze klantenondersteuning.  

e-mail:  kindle-cs-support@amazon.com 

telefoon:  binnen de VS: 1-866-321-8851 (gratis) 

  buiten de VS: +1-206-266-0927 (kosten van toepassing) 

Bij ondeugdelijke reparatie kan de garantie komen te vervallen. 

Veiligheid van de batterij  



De oplaadbare batterij van uw Kindle mag uitsluitend door een erkende dienstverlener 
worden vervangen. Ga naar: http://www.amazon.com/kindleterms voor meer informatie over 
de batterijen. 

Veiligheid van de hoofdtelefoon  

Het langdurig luisteren naar harde geluidsweergaven kan gehoorbeschadiging tot gevolg 
hebben. Neem de volgende tips ter harte om dit probleem te voorkomen: 

1. zet het geluid niet te hard,  
2. vermijd langdurige, ononderbroken blootstelling aan geluid, en  
3. draag een hoofdtelefoon die het achtergrondgeluid uit het gewenste geluid filtert. 

Veiligheid van de draadloze verbinding en compliance 

Zet het Amazon Whispernet uit in omgevingen waar draadloos gebruik verboden is of 
wanneer het interferentie of gevaar kan veroorzaken. Hieronder worden een aantal bijzondere 
situaties beschreven. U dient uw Kindle met ingeschakeld Whispernet over het algemeen niet 
te gebruiken in omgevingen waarin het gebruik van mobiele apparatuur niet toegestaan is. 

Schakel de draadloze verbinding uit tijdens een vlucht 

Om mogelijke interferentie met vliegtuigsystemen te vermijden, vereisen veel 
luchtvaartdiensten waaronder de U.S. Federal Aviation Administration dat u toestemming 
hebt van een lid van de bemanning voor het gebruik van de draadloze verbinding van uw 
apparaat. Als u de draadloze verbinding hebt uitgeschakeld, kunt u uw Kindle gebruiken om 
te lezen zodra een bemanningslid u heeft laten weten dat het gebruik van elektronische 
apparatuur is toegestaan. 

Wees voorzichtig in de buurt van andere elektronische apparatuur 

De Kindle genereert en gebruikt radiofrequentie-energie ('rf') en kan deze uitstralen. Indien 
het apparaat niet overeenkomstig de instructies geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan het 
schadelijke interferentie aan radiosignalen en elektronische apparatuur veroorzaken. Externe 
rf-signalen kunnen ondeugdelijk geïnstalleerde of afgeschermde elektronische bedienings- en 
amusementssystemen en persoonlijke medische hulpmiddelen beïnvloeden. Hoewel de 
meeste moderne elektronische apparatuur beschermd is tegen externe rf-signalen, dient u dit 
in geval van twijfel bij de fabrikant te controleren. Raadpleeg voor persoonlijke medische 
hulpmiddelen (zoals pacemakers en gehoorapparaten) uw arts of de fabrikant om vast te 
stellen of deze voldoende beschermd zijn tegen externe rf-signalen. 

Maatregelen om de interferentie te minimaliseren 

Als uw Kindle schadelijke interferentie veroorzaakt aan de radio- of televisieontvangst (vast 
te stellen door het aan- en uitzetten van uw Kindle), kunt u proberen om de interferentie met 
één of een aantal van de volgende maatregelen te verhelpen: heroriënteer of verplaats de 
radio- of televisieantenne, vergroot de afstand tussen radio of televisie en uw Kindle, gebruik 
andere stopcontacten voor de apparatuur en de ontvangers of raadpleeg de radio- of 
televisiefabrikant of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp. 



Let op borden 

Er zijn omgevingen waarbinnen rf-signalen een gevaar kunnen vormen, zoals 
gezondheidsinstellingen en bouwplaatsen. Kijk bij twijfel uit naar borden die aangeven dat 
tweezijdige radioverbindingen of mobiele telefoons uitgeschakeld moeten zijn. 

Bloostelling aan radiofrequentie-energie 

Uw Kindle is zo ontworpen en gefabriceerd dat zij de door de Amerikaanse Federal 
Communications Commission ('FCC') en de regelgevende instanties van de Europese Unie en 
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 '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. 

FCC compliance-verklaring 

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. De functionering 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. 

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat, conform 
deel 15 van de FCC-regels. 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. 

Dit apparaat voldoet aan de FCC-radiofrequentie emissie richtlijnen en is door de FCC 
gecertificeerd. Het FCC ID-nummer staat op de achterzijde van het apparaat. 

Verklaring van overeenstemming 
 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 
1200 12th Avenue South Suite 1200 

Seattle, WA    98144-2734 

Datum: 21 september 2009 

Wij, Amazon Fulfillment Services, Inc. gevestigd op 1200 12th Avenue South Suite 1200, 
Seattle WA 98144-2734 Verenigde Staten, verklaren onder uitsluitende verantwoordelijkheid 
dat het product in de geteste configuratie van alleen het elektronische beeldapparaat met de 
usb-oplaadkabel: 

      Model:  D00801 
      Beschrijving:  Elektronisch beeldapparaat 

waarop deze verklaring betrekking heeft, overeenstemt met de volgende standaarden en/of 
andere normatieve documenten: 



     ETSI EN 301 511V9.0.2    
     ETSI EN 301 908-1 V3.2.1/-2 V3.2.1  
     ETSI EN 301 489-1 V1.8.1/ -7 V1.3.1/ -24 V1.4.1 
     EN 60950-1:2006     
     EN 62311:2008  

We verklaren hierbij dat het voormelde product in overeenstemming is met alle essentiële 
vereisten van de door de Europese Commissie uitgevaardigde R&TTE-richtlijn (Richtlijn 
1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de 
wederzijdse erkenning van hun conformiteit) (99/5/EG) en de door de Europese Commissie 
uitgevaardigde EMC-richtlijn (Richtlijn 2004/108/EG betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit) 
(2004/108/EG). De procedure voor de beoordeling van de conformiteit, zoals genoemd in 
artikel 10 en verder uitgewerkt in Bijlage [II] van richtlijn 1999/5/EG, is gevolgd voor wat 
betreft: 

      artikel 3.1 (a) R&TTE (Gezondheid en veiligheid) 
      artikel 3.1 (b) R&TTE (EMC) 
      artikel 3.2 R&TTE (gebruik spectrum). 

De voor de voormelde apparatuur relevante technische documentatie wordt bewaard door: 

Amazon EU Sàrl, 
gevestigd te 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 

Gemachtigde: 

 

 

 

Naam: Ian Freed 

Functie: Vice-president 

Het op de juiste wijze recyclen van uw Kindle 

In sommige gebieden is de verwijdering van bepaalde elektronische apparatuur aan regels 
gebonden. Zorg ervoor dat u zich van uw Kindle ontdoet of deze recyclet in 
overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving. Ga voor informatie over het 
recyclen van uw Kindle naar: 

http://www.amazon.com/kindle-recycling. 



 

UL certificeringsnummer  

Het UL-certificeringsnummer voor deze Kindle staat op de achterzijde van het apparaat. 

Productspecificaties 

Modelnummers — Kindle DX met internationale draadloze verbindingsmogelijkheden- 
D00801 

Beeldscherm — 9,7 inch diagonaal elektroforetisch beeldscherm, pixelresolutie 1200 x 824, 
150 pixels per inch, 16 grijstinten. 

Afmetingen — 264,5 mm x 182 mm x 9,7 mm (10,4 inch x 7,2 inch). 

Gewicht — 535 gr. (18,9 ounce). 

Geheugen — 4 GB intern geheugen ongeveer 3,3 GB ter beschikking van de gebruiker. 

Audio — 3,5 mm stereokoptelefoonaansluiting, ingebouwde stereospeakers. 

Voeding — netadapter en oplaadbare lithiumpolymeer batterij. 

Connectiviteit — HSDPA/GSM draadloos modem in Kindle DX met internationale 
draadloze verbindingsmogelijkheden. 

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

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

KINDLE LICENTIEOVEREENKOMST EN GEBRUIKSVOORWAARDEN 

DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. 
(MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK 'AMAZON' OF 'WIJ'). LEES VOORDAT U 
HET KINDLE APPARAAT GEBRUIKT DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN 
GEBRUIKSVOORWAARDEN ALSMEDE ALLE VOORSCHRIFTEN EN 
BELEIDSLIJNEN VOOR HET KINDLE-APPARAAT EN DE AAN HET APPARAAT 
VERWANTE DIENSTEN (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT 
VOORSCHRIFTEN OF GEBRUIKSVOORWAARDEN WEERGEGEVEN OP DE 
AMAZON.COM WEBSITE OF DE KINDLE-WINKEL EN DE AMAZON.COM 
PRIVACYVERKLARING OP WWW.AMAZON.COM/PRIVACY) (GEZAMENLIJK 
DEZE 'OVEREENKOMST'). DOOR HET KINDLE-APPARAAT TE GEBRUIKEN 
GEEFT U AAN DAT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST 
AANVAARDT.  



INDIEN U DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NIET AANVAARDT, 
MAG U HET KINDLE-APPARAAT EN DE BIJBEHORENDE SOFTWARE (IN DE 
ORIGINELE VERPAKKING, INCLUSIEF DE HANDLEIDINGEN EN TOEBEHOREN) 
BINNEN DERTIG (30) DAGEN NA AANKOOP RETOURNEREN EN WORDT DE 
AANKOOPPRIJS IN OVEREENSTEMMING MET HET RETOURBELEID VAN 
KINDLE GERESTITUEERD. 

Het apparaat en aanverwante diensten. Het Kindle-apparaat (het 'apparaat') is een 
draagbaar elektronisch leesapparaat waarmee gebruikers onder de voorwaarden van deze 
overeenkomst boeken, kranten, tijdschriften, blogs en ander materiaal kunnen aanschaffen, 
downloaden, bekijken en lezen. De 'dienst' betekent de draadloze verbinding, de levering van 
digitale inhoud, software en ondersteuning door Amazon aan de gebruikers van het apparaat. 

Draadloze verbinding 

Algemeen. Amazon stelt u gratis een draadloze verbinding ter beschikking voor het 
aanschaffen van bepaalde inhoud en het downloaden van diensten naar uw apparaat. Er kan 
echter wel een vergoeding aan u in rekening worden gebracht voor het gebruik van andere 
diensten op uw apparaat, zoals het websurfen en het downloaden van persoonlijke bestanden 
mocht u ervoor kiezen om van deze diensten gebruik te maken. Er wordt een lijst van de op 
dat moment geldende vergoedingen voor dergelijke diensten in de Kindle-winkel 
aangehouden. Amazon behoudt zich het recht voor om de draadloze verbinding op ieder 
gewenst moment stop te zetten of anderszins de voorwaarden voor een draadloze verbinding 
op ieder gewenst moment te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot (a) het aantal en de 
omvang van de gegevensbestanden die met behulp van de draadloze verbinding kunnen 
worden overgedragen en (b) de wijziging van het bedrag en de voorwaarden voor de 
draadloze ontvangst van de diensten. 

Dekking en storingen van de diensten. U aanvaardt dat als uw apparaat zich in een gebied 
bevindt waar geen draadloze verbinding mogelijk is, u een aantal of alle onderdelen van de 
draadloze diensten niet kunt gebruiken. We zijn niet verantwoordelijk voor de 
onbeschikbaarheid of storingen van de draadloze verbinding. 

Uw gedrag. U stemt ermee in de draadloze verbinding alleen te gebruiken voor de diensten 
die Amazon voor het apparaat levert. U mag de draadloze verbinding niet voor andere 
doeleinden gebruiken.  

Digitale inhoud 

De Kindle-winkel. In de Kindle-winkel kunt u een verscheidenheid aan van tijd tot tijd door 
Amazon vastgestelde gedigitaliseerde elektronische inhoud zoals boeken, 
tijdschriftabonnementen, dag-, week- en maandbladen en andere periodiek verschijnende 
publicaties, blogs, rss-feeds en andere digitale inhoud (afzonderlijk en gezamenlijk 'digitale 
inhoud') op uw apparaat downloaden, weergeven en gebruiken.  

Gebruik van digitale inhoud. Na uw betaling van de door Amazon bepaalde toepasselijke 
tarieven, verleent Amazon u het niet-exclusieve recht om uitsluitend voor uw persoonlijke, 
niet-commerciële gebruik een permanente kopie te bewaren van de toepasselijke digitale 
inhoud en deze een onbeperkt aantal keer uisluitend op het apparaat te bekijken, te gebruiken 
en weer te geven of zoals toegestaan door Amazon als onderdeel van de dienst. De digitale 



inhoud wordt geacht aan u in licentie te zijn gegeven door Amazon krachtens deze 
overeenkomst tenzij uitdrukkelijk door Amazon anders is bepaald.  

Beperkingen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is het verboden enige rechten met 
betrekking tot de digitale inhoud of een deel ervan te verkopen, verhuren, leasen, 
distribueren, uitzenden, in onderlicentie te geven of anderszins over te dragen aan een derde 
en u mag eigendomsmededelingen of –labels niet van de digitale inhoud verwijderen. 
Bovendien mag u en zult u een ander niet aanmoedigen, helpen of toestemming geven voor 
het negeren, wijzigen, vernietigen of omzeilen van de elementen die de digitale inhoud 
beveiligen. 

Abonnementen. Voor de aan u op abonnementsbasis ter beschikking gestelde digitale 
inhoud, inclusief maar niet beperkt tot elektronische kranten, tijdschriften en andere periodiek 
verschijnende publicaties (gezamenlijk, 'periodieken') geldt het volgende: (i) u kunt om de 
beëindiging van uw abonnement verzoeken door de in de Kindle-winkel te vinden instructies 
voor opzegging te volgen, (ii) we kunnen ter onze eigen beoordeling, bijvoorbeeld wanneer 
een periodiek niet langer verschijnt, een abonnement zonder kennisgeving beëindigen (iii) bij 
beëindiging van het abonnement voor het einde van de looptijd heeft u recht op een 
evenredige restitutie, (iv) we behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd de 
abonnementsvoorwaarden en -prijzen te wijzigen, welke wijzigingen met ingang van de 
eerstvolgende looptijd van kracht zullen worden en (v) waar van toepassing, zullen de 
abonnementsgelden verhoogd worden met de toepasselijke belastingen. 

Software 

Begripsbepalingen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het apparaat en (a) alle 
ten tijde van de aankoop op het apparaat voorgeïnstalleerde software (en de media waarop 
dergelijke software is gedistribueerd) van Amazon of derden of welke door Amazon als een 
update/upgrade op de voorgeïnstalleerde software wordt verstrekt (gezamenlijk de 
'apparaatsoftware'), tenzij u instemt met andere voorwaarden als onderdeel van een 
update/upgradeproces alsmede op (b) alle gedrukte, online of andere elektronische 
documentatie voor dergelijke software (de 'documentatie'). 'Software' zoals gebruikt in deze 
overeenkomst betekent gezamenlijk de apparaatsoftware en de documentatie. 

Gebruik van de apparaatsoftware. U mag de apparaatsoftware uitsluitend op het apparaat 
gebruiken. Het is verboden om individuele componenten van de apparaatsoftware voor 
gebruik op een ander apparaat of computer af te scheiden of deze voor gebruik op een ander 
apparaat over te dragen of (een gedeelte daarvan) via een netwerk te gebruiken en het is 
verboden om rechten op de software geheel of gedeeltelijk te verkopen, verhuren, leasen, uit 
te lenen, distribueren, in onderlicentie te geven of anderszins over te dragen. 

Verbod op reverse-engineering, decompileren, disassembleren of omzeilen. Het is 
verboden om het apparaat of de software geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan reverse-
engineering te onderwerpen, te decompileren of disassembleren alsook afgeleide producten 
van of uit de software te creëren of functies of beveiligingen van het apparaat of de software 
of mechanismen die operatief verbonden zijn met het apparaat of de software te omzeilen, 
wijzigen, vernietigen of manipuleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het vergroten of 
vervangen van de functie van het apparaat of de software waarmee de digitale rechten worden 
beheerd en u zult ook anderen niet aanmoedigen, helpen of toestemming geven om dit te 
doen. 



Automatische updates. Om uw software up-to-date te houden, kan Amazon uw apparaat 
automatisch van software updates/upgrades voorzien. 

Exportvoorschriften. U verbindt zich ertoe alle beperkingen en regelgeving inzake de 
uitvoer en wederuitvoer van het Department of Commerce (Amerikaanse ministerie van 
Handel) en andere Amerikaanse agentschappen en overheden na te leven en de software niet 
over te dragen naar een land waarnaar uitvoer verboden is of de overdracht ervan naar een 
dergelijk land aan te moedigen, eraan mee te werken of toe te staan of anderszins te handelen 
in strijd met deze beperkingen en regelgeving. 

Eindgebruikers bij de overheid. De Software is een 'Commercial item' (Commercieel 
artikel) zoals gedefinieerd in artikel 48 C.F.R. (Code of Federal Regulations) § 2.101 
bestaande uit 'Commercial Computer Software' (commerciële computersoftware) en 
'Commercial Computer Software Documentation (commerciële computersoftware 
documentatie)' zoals gedefinieerd in artikel 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. § 227.7202 zoals 
van toepassing. In overeenstemming met deze bepalingen is de software in licentie gegeven 
aan eindgebruikers bij de overheid van de Verenigde Staten (a) enkel als 'Commercial item' 
en (b) enkel met de rechten die krachtens de voorwaarden van deze overeenkomst aan alle 
andere eindgebruikers worden toegekend. 

Algemeen 

Illegaal gebruik en voorbehoud van rechten. Het is niet toegestaan om het apparaat, de 
dienst of de digitale inhoud voor illegale doeleinden te gebruiken. U erkent dat de verkoop 
van het apparaat aan uzelf geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten van Amazon 
of haar leveranciers uitmaakt. Alle software wordt in licentie gegeven en niet verkocht en 
deze licentie is niet-exclusief. 

Ontvangen informatie. De apparaatsoftware voorziet Amazon van gegevens over uw 
apparaat en de interactie daarvan met de dienst (zoals beschikbaar geheugen, uptime, 
logbestanden en signaalsterkte) en informatie die verband houdt met de inhoud waartoe u 
zich met uw apparaat toegang verschaft en uw gebruik ervan (zoals het automatisch 
aanmaken van een bladwijzer op de laatst gelezen bladzijde en verwijdering van inhoud van 
het apparaat). Aantekeningen, bladwijzers, notities, arceringen of soortgelijke markeringen 
die u in uw apparaat aanbrengt en andere door u geleverde informatie kunnen worden 
bewaard op onze servers in de VS. Op de door ons ontvangen informatie is het privacybeleid 
van Amazon.com van toepassing. 

Octrooien. Het apparaat en/of de in verband met het apparaat gebruikte methodes zijn 
mogelijk beschermd door een of meerdere octrooien of octrooiaanvragen.  

Veranderingen in de dienst. Amazon behoudt zich het recht voor om de dienst op ieder 
gewenst moment te wijzigen, tijdelijk buiten werking te stellen of stop te zetten en Amazon 
aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover u indien zij besluit om dit recht uit te oefenen. 

Beëindiging. Uw rechten op grond van deze overeenkomst worden automatisch, zonder 
kennisgeving van Amazon beëindigd indien u een bepaling van deze overeenkomst niet 
naleeft. In geval van een dergelijke beëindiging dient u elk gebruik van het apparaat stop te 
zetten en Amazon heeft het recht om u zonder kennisgeving en zonder terugbetaling van 
enige vergoeding onmiddellijk de toegang tot de dienst of de digitale inhoud te weigeren. Als 



Amazon niet staat op de strikte naleving van uw verplichtingen op grond van deze 
overeenkomst of dit niet afdwingt houdt dit geen afstand van haar rechten in. 

Afwijzing van garanties. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD EN U 
AANVAARDT DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENST, HET APPARAAT, DE 
DIGITALE INHOUD EN DE SOFTWARE UITSLUITEND OP EIGEN RISICO IS. MET 
UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE VOOR EEN JAAR, WORDEN DE 
DIENST, HET APPARAAT, DE DIGITALE INHOUD EN DE SOFTWARE GELEVERD 
IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN MET ALLE GEBREKEN EN 
ZONDER ENIGE GARANTIE EN AMAZON, HAAR LEVERANCIERS EN 
LICENTIEGEVERS WIJZEN ELKE UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGENDE 
GARANTIE AF, 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. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE 
INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR AMAZON OF EEN BEVOEGDE 
VERTEGENWOORDIGER GEVEN GEEN RECHT OP GARANTIE. IN BEPAALDE 
RECHTSGEBIEDEN IS AFSTAND VAN STILZWIJGENDE GARANTIES WETTELIJK 
VERBODEN. INDIEN U ONDER DEZE WETGEVING VALT, KUNNEN SOMMIGE OF 
ALLE VOORGAANDE AFWIJZINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, 
UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN EN KUNT 
U BIJKOMENDE RECHTEN HEBBEN. 

Beperking van de aansprakelijkheid. VOOR ZOVER DIT DOOR DE WET NIET IS 
VERBODEN, ZIJN NOCH AMAZON NOCH HAAR LEVERANCIERS OF 
LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR INCIDENTELE OF 
GEVOLGSCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN INBREUK OP EEN UITDRUKKELIJKE 
OF STILZWIJGENDE GARANTIE, CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, 
RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE RECHTSTHEORIE DIE VERBAND 
HOUDT MET DE DIENST HET APPARAAT, DE DIGITALE INHOUD OF SOFTWARE, 
MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN GEVOLGE VAN 
WINSTDERVING, VERLIES VAN INKOMSTEN, GEGEVENS OF HET GEBRUIK VAN 
HET APPARAAT OF DE SOFTWARE OF EEN AANVERWANT PRODUCT, ZELFS 
INDIEN AMAZON VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE OP DE HOOGTE 
IS GEBRACHT. IN IEDER GEVAL IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN 
AMAZON OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT TOT HET 
DAADWERKELIJK VOOR HET APPARAAT BETAALDE BEDRAG. IN BEPAALDE 
RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE WETTELIJK 
VERBODEN. INDIEN U ONDER DEZE WETGEVING VALT, KUNNEN SOMMIGE OF 
ALLE VOORGAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET OP U VAN 
TOEPASSING ZIJN EN KUNT U BIJKOMENDE RECHTEN HEBBEN. 

Het recht van Washington is van toepassing. Deze overeenkomst en elk conflict van welke 
aard dan ook, dat tussen u en Amazon kan ontstaan, wordt beheerst door het recht van de 
staat Washington, collisieregels buiten beschouwing gelaten. 

Geschillen. ALLE GESCHILLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGE MANIER 
VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST ZULLEN TER 
VERTROUWELIJKE ARBITRAGE WORDEN VOORGELEGD IN SEATTLE, 



WASHINGTON, BEHOUDENS VOOR ZOVER U OP ENIGERLEI WIJZE INBREUK 
HEBT GEMAAKT OF GEDREIGD HEBT TE MAKEN OP DE INTELLECTUELE 
EIGENDOMSRECHTEN VAN AMAZON, IN WELK GEVAL AMAZON IEDERE 
(FEDERALE) RECHTBANK VAN DE STAAT WASHINGTON OM EEN VOORLOPIGE 
OF ANDERE GESCHIKTE VOORZIENING KAN VRAGEN EN U STEMT IN MET DE 
EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID EN PLAATS VAN BERECHTING VAN DEZE 
RECHTBANKEN. Het oordeel van het scheidsgerecht is bindend en mag aan iedere 
bevoegde rechtbank als een vonnis worden voorgelegd. Voor zover als maximaal wettelijk 
toegestaan, zal geen enkele uit deze overeenkomst voortvloeiende arbitragezaak worden 
gevoegd met een arbitragezaak waarbij een andere aan deze overeenkomst onderworpen 
partij is betrokken, noch middels een groepsarbitrage, noch op andere wijze. 

Scheidbaarheid. Indien een bepaling of beding van deze overeenkomst geacht wordt 
ongeldig, nietig of om een andere reden niet-afdwingbaar te zijn, dan zal dat gedeelte geacht 
worden afsplitsbaar te zijn en de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen en 
bedingen niet aantasten. 

Wijziging. Amazon behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze overeenkomst 
naar haar uitsluitend goeddunken te wijzigen door de herziene voorwaarden in de Kindle-
winkel of op de website Amazon.com te publiceren. Door het apparaat en de software te 
blijven gebruiken na de datum waarop een dergelijke wijziging in werking treedt, wordt u 
geacht deze wijziging te hebben aanvaard. 

Contactgegevens. Voor communicaties met betrekking tot deze overeenkomst kunt u 
schriftelijk contact opnemen met Amazon via het volgende adres: Amazon.com, Attn: Legal 
Department, 1200 12th Avenue South, Suite 1200, Seattle, WA, 98144-2734. 

BEPERKTE GARANTIE VOOR EEN JAAR 

Deze garantie wordt verstrekt door Amazon Fulfillment Services, Inc., 1200 12th Ave South, 
Suite 1200, Seattle, WA 98144-2734, Verenigde Staten, voor het Kindle-apparaat (het 
'apparaat'). 

We garanderen het apparaat gedurende één jaar vanaf de datum van de originele 
winkelaankoop tegen materiaal- en constructiefouten bij normaal gebruik door de consument. 
Als er in deze garantieperiode een gebrek in het apparaat optreedt en u de instructies voor het 
retourneren van het apparaat volgt, zullen we, naar onze keuze en voor zover wettelijk 
toegestaan, (i) het apparaat repareren met gebruikmaking van nieuwe of gerenoveerde 
onderdelen of (ii) het apparaat vervangen door een nieuw of gerenoveerd apparaat of (iii) de 
gehele of een gedeelte van de aankoopprijs van het apparaat aan u restitueren. 

Deze beperkte garantie geldt voor iedere reparatie, vervangend onderdeel of apparaat voor de 
resterende originele garantieperiode of, als dit langer is, negentig dagen. Door ons vervangen 
onderdelen en apparaten waarvoor een restitutie is gegeven, worden onze eigendom. Deze 
beperkte garantie geldt alleen voor de hardwarecomponenten van het apparaat die niet aan 
een ongeluk, misbruik, verwaarlozing, brand of andere externe oorzaken, verandering, 
reparatie of commercieel gebruik toe te schrijven zijn. 

Instructies. Neem contact op met de klantenservice voor specifieke instructies voor onder de 
garantie vallende reparaties van uw apparaat: 



E-mail:  kindle-cs-support@amazon.com 

Telefoon:  binnen de VS: 1-866-321-8851 (gratis) 
 
buiten de VS: +1-206-266-0927 (kosten van toepassing) 

Over het algemeen dient u uw apparaat ofwel in de originele verpakking of in een in dezelfde 
mate beschermende verpakking naar het door de klantenservice opgegeven adres te 
verzenden. U bent verantwoordelijk voor het maken van back-ups van de op uw apparaat 
opgeslagen of bewaarde gegevens, software of ander materiaal voordat u het apparaat ter 
reparatie onder de garantie aanbiedt. Het is mogelijk dat dergelijke gegevens, software of 
ander materiaal tijdens de reparatie verloren gaan of worden geherformatteerd. Wij zijn niet 
aansprakelijk voor een dergelijke schade of verlies. 

Beperkingen. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN DE VOORMELDE 
GARANTIES EN RECHTSMOGELIJKHEDEN EXCLUSIEF EN TREDEN DEZE IN DE 
PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES EN RECHTSMOGELIJKHEDEN. WE 
WIJZEN MET NAME ALLE WETTELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES AF, 
INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT DE 
VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VOOR 
VERBORGEN OF SLUIMERENDE GEBREKEN. INDIEN WE WETTELIJKE OF 
STILZWIJGENDE GARANTIES NIET RECHTMATIG KUNNEN AFWIJZEN, ZULLEN 
AL DERGELIJKE GARANTIES VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN SLECHTS 
GELDEN VOOR DE PERIODE DIE VOOR DE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE 
GARANTIE GELDT EN WORDT ER UITSLUITEND TE ONZER BEOORDELING 
GEREPAREERD OF VERVANGEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET NIET 
TOEGESTAAN OM DE PERIODE WAARVOOR DE WETTELIJKE OF 
STILZWIJGENDE GELDT, TE BEPERKEN. HET KAN DUS ZIJN DAT DE 
VOORMELDE BEPERKING NIET VOOR U GELDT. 

WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, BIJZONDERE, BIJKOMENDE OF 
GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN INBREUK OP DE GARANTIE OF 
KRACHTENS EEN ANDERE RECHTSTHEORIE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS 
DE VOORMELDE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING OP VORDERINGEN 
WEGENS OVERLIJDEN OF LETSELSCHADE OF EEN ANDERE WETTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR OPZETTELIJKE HANDELINGEN EN HANDELINGEN 
DIE AAN GROVE SCHULD ZIJN TE WIJTEN EN/OF NALATIGHEDEN. HET KAN 
DUS ZIJN DAT DE VOORMELDE UITSLUITING OF BEPERKING NIET VOOR U 
GELDT. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF DE UITSLUITING 
VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE 
NIET TOEGESTAAN. HET IS DUS MOGELIJK DAT DE VOORMELDE UITSLUITING 
OF BEPERKING NIET VOOR U GELDT. 

Deze beperkte garantie geeft u specifieke juridische rechten. U kunt verdere rechten hebben 
die van jurisdictie tot jurisdictie kunnen verschillen. Deze beperkte garantie tast deze rechten 
niet aan. 



Octrooivermeldingen 

Het Kindle-apparaat en/of de gebruikte methodes in verband met het Kindle-apparaat zijn 
mogelijk beschermd door een of meerdere octrooien of octrooiaanvragen. 

De MPEG Layer-3 audio decoding technologie is in licentie verkregen van Fraunhofer IIS en 
Thomson. 

Aanduidingen van auteursrechten en handelsmerken 

Amazon Kindle DX apparaatsoftware, de Amazon Kindle DX Quick Start Guide en de 
Amazon Kindle DX User’s Guide © 2004 - 2009 Amazon Technologies, 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 Technologies, Inc. of haar filialen.  

Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de VS en andere landen. 

 

NF Browser v3.4 © 1996 – 2008 ACCESS Co., Ltd. ACCESS is een handelsmerk of 
gedeponeerd handelsmerk van ACCESS Co., Ltd. in Japan en andere landen. 

RealSpeakTM Solo © 2008 Nuance Communications, Inc. RealSpeakTM en Nuance® zijn 
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. in de 
Verenigde Staten en/of andere landen.  

Oorspronkelijke pdf-ondersteuning via Adobe® Reader® technologie. 

Alle andere merken, productnamen, bedrijfsnamen, handelsmerken en servicemerken zijn 
eigendom van hun respectievelijke eigenaren. 

Andere taalversies 

U kunt een versie van de Kindle Licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden, Beperkte 
garantie voor een jaar en andere Kindle-informatie in een andere taal bekijken door op de 
volgende link te klikken: http://www.amazon.com/kindletermsandconditions.  

 

 


