Hier zijn onze servicevoorwaarden. Deze zijn belangrijk omdat ze de juridische overeenkomst
vormen tussen u en ons wanneer u het Minut gebruikt. Mocht u vragen hebben over deze
voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen op hello@minut.com.
Deze servicevoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 7 november 2017.
Aanvullende voorwaarden:
Voorwaarden voor het “Attendeer een vriend"-programma

Servicevoorwaarden
Welkom en bedankt voor uw interesse in Minut! U leest deze servicevoorwaarden (de
“Servicevoorwaarden") omdat u een Minut apparaat en de bijbehorende mobiele Minut App
gebruikt of hebt gekocht, of overweegt deze te kopen om toezicht te houden op uw thuisomgeving
(de “Minut Service").
Wanneer we in deze Servicevoorwaarden de termen "wij", "ons", "we" of "ons" gebruiken, bedoelen
we ons bedrijf genaamd Minut Inc. en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen
overal ter wereld. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op de Minut Service, met inbegrip
van eventuele Minut hardwareapparatuur (“Minut” of een "Minut apparaat") en de Minut mobiele
applicatie en andere applicaties, cloud services of computersoftware die door ons zijn ontwikkeld en
zijn opgenomen in de Minut Service, nu bestaand of in de toekomst opgenomen (elk een “Minut
App” en gezamenlijk de "Minut Apps").
Deze Servicevoorwaarden zijn een juridische overeenkomst tussen u en ons. Lees ze zorgvuldig door
voordat u de Minut Service gebruikt. Als u akkoord gaat met deze Voorwaarden namens een andere
persoon of onderneming of rechtspersoon, zegt u toe en garandeert u dat u volledig bevoegd bent
om deze persoon, onderneming of rechtspersoon aan deze voorwaarden te binden. Door gebruik
van de Minut Service verklaart u dat u instemt met deze Servicevoorwaarden. Als u niet instemt met
deze Servicevoorwaarden, mag u geen gebruik maken van de Minut Service en zou u geen Minut
moeten aanschaffen.
Als u een commerciële zakelijke klant bent en er een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen
u en ons bestaat, zijn deze Servicevoorwaarden van toepassing tenzij ze in een dergelijke
overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, uitdrukkelijk worden uitgesloten.
Ondersteuning en vragen
Mocht u vragen hebben over de installatie bij u thuis of het gebruik van de Minut Service, of
wanneer u technische problemen ondervindt, controleer dan het volgende:
– de Minut gebruikershandleiding (de “Minut gebruikershandleiding”)
op https://minut.com/manual/; en
– het Help Center op https://support.minut.com.
U kunt ons ook een e-mail sturen op hello@minut.com. Wij zijn er om u te helpen!
Neem voor commerciële installatie contact met ons op voor een offerte voor een aangepast
ondersteuningsplan en tarieven.
Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

Wij kunnen deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente
Servicevoorwaarden zijn beschikbaar op de startpagina en de datum van de laatste wijziging is
vermeld bovenaan deze Servicevoorwaarden. Wij kunnen (maar zijn niet verplicht om) belangrijke
wijzigingen bekend maken met een speciaal bericht op de Minut Service of per e-mail. Voortzetting
van uw gebruik van de Minut Service vormt uw aanvaarding van dergelijke gewijzigde
Servicevoorwaarden.
Vereisten voor gebruik van de Minut Service
U zegt toe en garandeert dat u 18 jaar of ouder bent en dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om
deze Servicevoorwaarden te aanvaarden namens uzelf of namens een partij die u vertegenwoordigt.
Zie ook de hieronder opgenomen Voorzorgsmaatregelen.
U bent verantwoordelijk om te zorgen voor uw eigen internet- en wifi-toegang en een mobiel
apparaat om toegang te krijgen tot de Minut Service.
De Minut App is beschikbaar op Google Play en de Apple AppStore (de “App leveranciers"). Wij
ondersteunen de Minut App alleen als deze gedownload is uit de officiële verkoopplaats van één van
deze App leveranciers. De Minut App is geoptimaliseerd voor bepaalde mobiele apparaten en
besturingssystemen, en wij verstrekken geen garantie dat de Minut App werkt op alle smartphones
en andere mobiele apparaten.
Voorzorgsmaatregelen
Houd er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent om te bepalen welke actie u onderneemt als
gevolg van de gegevens die worden gedetecteerd door uw Minut Service of eventuele
waarschuwingen die de Minut Service naar u verzendt. De Minut Service is niet in staat om de
oorzaak van gedetecteerde gegevens te bepalen en zal bijvoorbeeld geen meldkamer van een
huisbeveiligingsdienst of de autoriteiten waarschuwen naar aanleiding van gemeten gegevens. Zie
ook de artikelen Afwijzing van garantie en Beperking van aansprakelijkheid hieronder.
U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Minut Service overeenkomstig deze
Servicevoorwaarden en de Minut Gebruikershandleiding en de Veelgestelde vragen. Wij raden u aan
om even de tijd te nemen om de Minut Gebruikershandleiding te lezen.
Privacybeleid
Op de Minut Service is het Privacybeleid van toepassing, dat u kunt vinden op
https://minut.com/privacy-policy/. Wij raden u aan om even de tijd te nemen om dit Privacybeleid
door te lezen, omdat een ook nuttige beveiligingsinformatie omvat.
Beperkte licentie voor het gebruik van de Minut Service
Hierbij wordt aan u een niet-exclusieve, herroepbare en niet-overdraagbare licentie verleent voor
het gebruik van de Minut Service (met inbegrip van de Minut App) in overeenstemming met deze
Servicevoorwaarden. Wij en onze licentiegevers bezitten alle aanspraken op en rechten in de Minut
Service, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, knowhow en
andere intellectuele eigendomsrechten die hierin zijn opgenomen, waaronder in een Minut apparaat
of een Minut App. U mag geen enkel onderdeel van de Minut Service (door linking, framing of een
andere methode) overdragen, verspreiden, opslaan, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren,
disassembleren of afgeleide werken hiervan maken, openbaar tonen of commercieel exploiteren,
behalve als dit nodig is voor weergeven, downloaden of afdrukken (zonder aanpassingen) voor uw
eigen gebruik.

Alle rechten in de Minut Service die door ons in deze Servicevoorwaarden niet uitdrukkelijk aan u
zijn verleend, blijven behouden door ons en onze licentiegevers.
Als u de Minut App gedownload hebt op uw iPhone, iPad of een andere Apple-apparaat, bent u ook
gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van Apple Inc. (beschikbaar op de website van Apple Inc.).
Apple In. vereist ook dat wij u informeren over bepaalde aanvullende voorwaarden in onze
Servicevoorwaarden: zie het artikel Voor gebruikers van iPhone, iPad en andere Apple-apparaten
hieronder.
Functies, applicaties en services van derden
Om te zorgen dat u nog meer kunt genieten van de Minut Service, kunnen wij links of verwijzingen
naar door derden ontwikkelde websites, functies, apps of services plaatsen op onze website, in onze
blogs, op onze discussieforums, sociale media-accounts of ergens anders. Wij stimuleren
bijvoorbeeld door de gemeenschap ontwikkelde functies op basis van diverse open source software,
en we hebben een actieve groep gebruikers die deze verstrekken. U kunt ook zelf zoeken naar door
derden ontwikkelde interfaces tussen de Minut Service en de service van derden. Deze functies,
apps of services van derden kunnen onder meer applets via IFTTT omvatten. Houd er rekening mee
dat wij geen zeggenschap hebben over dergelijke websites, functies, apps of services van derden, en
dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of verlies van
welke aard dan ook op grond van of te wijten aan de inhoud, functionaliteit of procedures hiervan.
Indien u beslist om toegang te verkrijgen tot deze website, functies, apps of services van derden,
doet u dit op uw eigen risico. Wij adviseren u om voordat u begint met het gebruik van deze
websites, functies, apps of services van derden in verband met uw Minut of Service de
servicevoorwaarden en het privacybeleid van de betreffende derde te lezen.
Ideeën en suggesties
U kunt ons ideeën en suggesties doorgeven voor aanpassingen of verbeteringen aan de gehele of
een deel van de Minut Service. Door ervoor te kiezen om dergelijke ideeën of suggesties aan ons
bekend te maken, verleent u ons hierbij alle aanspraken, eigendom en intellectuele
eigendomsrechten in een dergelijk idee of een dergelijke suggestie.
AFWIJZING VAN GARANTIE
AFGEZIEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE VOOR HET MINUT ARAAT ZOALS HIERONDER OMSCHREVEN,
WORDT DE MINUT SERVICE DOOR ONS EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN VERSTREKT IN DE
FEITELIJKE STAAT (“AS IS").
WIJ OF ONZE PARTNERS, LEVERANCIERS OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN VERSTREKKEN GEEN
ENKELE, UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE, VERKLARING OF GARANTIE, VAN WELKE AARD DAN
OOK, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE MINUT SERVICE (WAARONDER HET MINUT
APPARAAT), DE INHOUD DAARVAN, OF INFORMATIE DIE DOOR OF VIA DE MINUT SERVICE
BESCHIKBAAR KOMT. DAARNAAST WIJZEN WIJ EN ONZE PARTNERS, LEVERANCIERS EN GELIEERDE
ONDERNEMINGEN ALLE, UITDRUKKELIJKE EN STILZWIJGENDE, GARANTIES MET BETREKKING TOT DE
MINUT SERVICE AF (MET INBEGRIP VAN HET MINUT APPARAAT), MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET
BEPERKT TOT, DE STILZWIJGENDE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, EIGENDOM,
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.
VOORTS GARANDEREN WIJ NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE MINUT SERVICE NIET ZAL WORDEN
ONDERBROKEN, OP ELK MOMENT OF VANAF ELKE LOCATIE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN, VEILIG OF VRIJ

VAN FOUTEN ZAL ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN OF DAT DE MINUT APP VRIJ IS
VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.
Beperkte garantie voor alleen de hardware (het Minut Apparaat)
Wij garanderen de oorspronkelijke eindgebruiker dat de Minut Apparaat-hardware, indien op
passende wijze geïnstalleerd en bediend, vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende één (1)
jaar vanaf de datum van aankoop. Als op grond van dwingende lokale wetgeving die op het moment
van aankoop van kracht is een garantieperiode van langer dan één (1) jaar is vereist, wordt deze
garantie verlengd in de mate waarin dat door dergelijke wetgeving is vereist.
Binnen de garantieperiode repareren of vervangen wij kosteloos alle onderdelen van het Minut
apparaat die onder de verstrekte beperkte garantie vallen. U bent zelf verantwoordelijk voor alle
bijbehorende transportkosten. Vervangende producten kunnen naar ons eigen goeddunken nieuw
of opgeknapt zijn.
Deze beperkte garantie is niet van toepassing op (1) normale slijtage, waaronder krassen en deuken;
(2) verbruiksgoederen die in het apparaat zijn opgenomen; (3) schade die voortvloeit uit het door u
niet gebruiken van het Minut apparaat in overeenstemming met de instructies die zijn inbegrepen
bij het Minut apparaat of die beschikbaar zijn op onze Website (waaronder de Minut
gebruikershandleiding en de veelgestelde vragen); (4) schade ten gevolge van een ongeval,
overstroming, brand onjuist gebruik of misbruik; (5) schade als gevolg van
onderhoudswerkzaamheden of schade als gevolg van knoeien met of veranderingen aan het
apparaat door iemand die hiervoor van ons geen toestemming heeft; (6) gebruik van het Minut
apparaat in combinatie met andere software of een andere applicatie dan de Minut App; of (7)
gebruik van het Minut apparaat buitenshuis of ander gebruik buiten de woonomgeving.
Wij behouden het exclusieve recht voor om naar ons eigen goeddunken het Minut apparaat te
vervangen of te repareren of een volledige terugbetaling aan te bieden. Voor zover maximaal
toegestaan op grond van toepasselijk recht is dit uw enige en exclusieve rechtsmiddel voor een
inbreuk op deze garantie.
Beperking van aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ OF IS EEN VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK VOOR
DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE, BIJ WEGE VAN STRAF OF VOORBEELD OPGELEGDE
SCHADEVERGOEDING, NEVENSCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET
BEPERKT TOT, SCHADE DIE ONSTAAT UIT WINSTDERVING, VERLOREN GEGEVENS, DIEFSTAL, BRAND,
MATERIËLE SCHADE, PERSOONLIJK LETSEL OF BEDRIJFSONDERBREKING) DIE VOORTVLOEIT UIT HET
GEBRUIK, ONVERMOGEN TOT GEBRUIK OF DE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK VAN DE MINUT
SERVICE, ONGEACHT OF DE GEËISTE SCHADEVERGOEDING IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT,
ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDERE RECHTSLEER EN ONGEACHT OF WIJ OP DE HOOGTE ZIJN
GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE MINUT SERVICE
(ONGEACHT DE VORM VAN DE JURIDISCHE ACTIE OF CLAIM, BIJVOORBEELD CONRACT, GARANTIE,
ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE RECHTSLEER), IS BEPERKT
TOT $100. Op bepaalde locaties staat toepasselijk dwingend recht bepaalde hierboven beschreven
beperkingen mogelijk niet toe, in welk geval deze beperkingen van toepassing zijn voor zover
maximaal door dergelijk toepasselijk recht toegestaan.

Belangrijke vrijwaring: Omdat het primaire doel van de Minut Service niet is om te fungeren als
brand- of rookalarm, voldoet de Minut Service niet aan de geldende regelgeving zoals uitgevaardigd
voor brand- of rookalarmen, zoals UL 217 of andere geldende regelgeving. Daarom wijzen wij alle
aansprakelijkheid jegens u of een derde als gevolg van brand- of rookschade af. Voor een adequate
bescherming van uw huis adviseren wij u om een brand- en/of rook alarm aan te schaffen en te
installeren dat aan alle geldende regelgeving voldoet.
Vrijwaringsverplichting
U stemt ermee om ons en onze partners, gelieerde ondernemingen, serviceproviders,
licentiehouders, directeuren, bestuurders, werknemers en agenten te verdedigen, vrijwaren en
schadeloos te stellen tegen en voor alle vorderingen, rechtszaken of aanspraken, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, redelijke juridische en administratieve kosten, die voortvloeien uit: (a) uw
schending van deze Servicevoorwaarden; of (b) uw schending van onze intellectuele
eigendomsrechten, rechten van derden of toepasselijk recht bij het gebruik van de Minut Service.
Lokale wetgeving en exportcontrole
Met betrekking tot uw aankoop en gebruik van de Minut Service gaat u ermee akkoord om te
voldoen aan de wetgeving van uw rechtsgebied alsook aan de eventuele exportbeperkingen van de
Verenigde Staten en uw rechtsgebied ten aanzien van het exporteren van producten of informatie.
Kennisgeving aan gebruikers van de Amerikaanse overheid
De Minut Service (en de hierin opgenomen software) en bijbehorende documentatie wordt
respectievelijk geacht "commerciële software” en "documentatie bij commerciële computer
software” te zijn krachtens DFAR Section 227.7202 en FAR Section 12.212, zoals van toepassing.
Elk(e) gebruik, wijziging, reproductie, vrijgave, uitvoering, weergave of openbaarmaking van de
software en bijbehorende documentatie door de Amerikaanse overheid wordt uitsluitend geregeld
door deze Servicevoorwaarden.
Beëindiging
U kunt uw gebruik van de Minut Service op elk gewenst moment stopzetten door ons per e-mail een
kennisgeving te sturen dat u uw account wilt beëindigen. Nadat wij uw account hebben beëindigd,
heeft u geen toegang meer tot uw gegevens. Wij behouden ons tevens het recht voor om uw
account te verwijderen als uw account gedurende een periode van meer dan twee (2) jaar inactief is.
Schending door u van een van deze Servicevoorwaarden geeft ons het recht om naar eigen
goeddunken uw toegang tot de Minut Service met onmiddellijk ingang te weigeren of te beëindigen.
In dat geval bent u verplicht om onmiddellijk alle kopieën te vernietigen die u van enig gedeelte van
de Minut Service hebt gemaakt. Wij kunnen u ook, naar eigen goeddunken, toegang weigeren tot de
Minut Service, of uw toegang beëindigen, als wij vermoeden dat u de Minut Service gebruikt voor
illegale of onrechtmatige doeleinden, of als wij vermoeden dat u jonger dan 18 jaar bent.
Wij kunnen de Minut Service, geheel of gedeeltelijk, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving
wijzigen of stopzetten. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde voor een
dergelijke actie.
Voor Gebruikers van iPhone, iPad en andere Apple-apparaten
Dit artikel is alleen van toepassing op u en uw Minut App als u de Minut App hebt gedownload op
uw iPhone, iPad of een andere Apple-apparaat. U erkent en stemt ermee in dat:

(1) deze Servicevoorwaarden alleen tussen u en ons zijn aangegaan, en niet met Apple Inc. of haar
dochtermaatschappijen (hierna: “Apple”);
(2) Apple niet verantwoordelijk is voor de Minut App en de inhoud daarvan;
(3) Apple geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verstrekken
met betrekking tot de Minut App;
(4) in het geval de Minut App niet voldoet aan een toepasselijke garantie, u Apple hiervan op de
hoogte kunt stellen, en Apple de aanschafprijs voor de app aan u zal terugbetalen;
(5) Apple, voor zover maximaal toegestaan door toepasselijk recht, geen enkele andere
garantieverplichting met betrekking tot de Minut App heeft;
(6) Apple niet verantwoordelijk is voor eventuele andere vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden,
schadevergoeding, kosten of uitgaven die toe te schrijven zijn aan het niet voldoen aan de
toepasselijke garantie;
(7) Apple niet verantwoordelijk is voor de afhandeling van uw vorderingen of vorderingen van
derden in verband met de Minut App of uw bezit en/of gebruik van de Minut App, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot: (i) vorderingen op grond van productaansprakelijkheid; (ii) beweringen dat de
Minut App niet voldoet aan een toepasselijke wettelijk voorschrift of geldende regelgeving; (iii)
vorderingen uit hoofde van consumentenbescherming, privacy of soortgelijke wetgeving;
(8) Apple niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken, verdedigen, schikken of nakomen van een
vordering van een derde dat de Minut App of uw bezit en gebruik van de Minut App in strijd is met
de intellectuele eigendomsrechten van die derde; en
(9) Apple, en de dochterondernemingen van Apple, derden-begunstigden zijn van deze
Servicevoorwaarden en dat Apple, nadat u akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden, het recht
heeft (en geacht wordt te hebben ingestemd met het recht) om als derde-begunstigde deze
Servicevoorwaarden tegen u af te dwingen.
U zegt toe en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarop een Amerikaans embargo van
toepassing is, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als “terroristen ondersteunend”
land; en (ii) dat u niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse regering van verboden of beperkte
partijen.
Toepasselijk recht en geschillen
Het Verdrag van de Verenigde Naties omtrent overeenkomsten betreffende de internationale
verkoop van goederen is niet van toepassing op deze Servicevoorwaarden of uw aankoop van een
deel van de Minut Service.
Indien u woonachtig bent in de Verenigde Staten, worden deze Servicevoorwaarden geregeld door
en geïnterpreteerd overeenkomstig het recht van de staat Californië, zonder inachtneming van
mogelijke collisieregels van een ander rechtsgebied. Als u woonachtig bent in een ander land,
worden deze Servicevoorwaarden geregeld door en geïnterpreteerd overeenkomstig het recht van
Zweden, zonder inachtneming van mogelijke collisieregels van een ander rechtsgebied.
Beide partijen spannen zich in om eventuele geschillen die tussen hen kunnen ontstaan en
voortvloeien uit of in verband met; het bestaan, de geldigheid, de beëindiging en interpretatie van
een bepaling hiervan; en geschillen die betrekking hebben op uw gebruik van de Minut Service
minnelijk te schikken. Als partijen er niet in slagen om tot een minnelijke schikking te komen, kan elk

van beide partijen het geschil verwijzen voor bindende arbitrage. Als u woonachtig bent in de
Verenigde Staten, (A) vindt de arbitrage plaats in overeenstemming met de International Arbitration
Rules van de American Arbitration Association ("AAA") die op het moment van arbitrage van kracht
zijn (de “AAA Arbitration Rules): (B) is de AAA de autoriteit zijn die bevoegd is tot aanstelling van de
scheidsrechter en verantwoordelijk is voor het beheer van arbitrage krachtens deze overeenkomst in
overeenstemming met de AAA Arbitration Rules; en (C) is de plaats van arbitrage San Francisco,
Californië.
De arbitrage wordt uitgevoerd door één scheidsrechter die een, juridische of andere, professional is,
maar niet verbonden is, of is geweest, met een van beide partijen (de “Scheidsrechter"). Het
arbitraal vonnis is definitief, bindend en niet vatbaar voor beroep. Het arbitraal vonnis moet met
redenen omkleed en schriftelijk zijn, en worden uitgevaardigd binnen dertig (30) dagen na de
hoorzitting, tenzij door ons en u anders overeengekomen.
Als u woonachtig bent in een ander land of gebied van de VS, wordt elk geschil dat voortvloeit uit of
in verband met deze Servicevoorwaarden, of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan,
definitief beslecht door arbitrage in overeenstemming met de Regels voor versneld arbitrage van het
Arbitrage-instituut van de Kamer van Koophandel te Stockholm. De plaats van arbitrage is Malmö,
Zweden. De taal van de arbitrage is Engels.
Niettegenstaande het voorgaande artikel, wordt, indien u een consument bent die woonachtig is in
een ander land of gebied dan de VS, elk(e) geschil, controverse of vordering die voortvloeit uit of in
verband met deze Servicevoorwaarden, of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, bij
uitsluiting beslecht door de Zweedse rechtbank van het arrondissement Malmö (Zw. Malmö
tingsrätt) als het gerecht van eerste aanleg. Als u woonachtig bent in de Europese Unie, Noorwegen,
IJsland of Liechtenstein, kunt u uw zaak ook melden op het online platform van de Europese
Commissie: http://ec.europa.eu/odr, waar u ook meer informatie kunt vinden over alternatieve
wijzen van geschillenbeslechting op het gebied van de verhoudingen tussen consumenten en
bedrijven.
Niettegenstaande het voorgaande, kunnen wij, met het oog op de onherstelbare schade die een
inbreuk van u op onze intellectuele eigendomsrechten zou veroorzaken, een bevoegde rechtbank
verzoeken om het uitvaardigen van een gerechtelijk bevel tegen deze overtreding of inbreuk.
Algemeen
De Engelse versie van de documenten, kennisgevingen en interpretaties van deze
Servicevoorwaarden in het Engels is heersend. De artikelen met als titel Voorzorgsmaatregelen,
Ideeën en suggesties, Vrijwaring, Afwijzing van garantie, Beperking van aansprakelijkheid,
Toepasselijk recht en geschillen en Algemeen blijven onverminderd van kracht nadat uw licentie of
toegang tot gebruik van de Minut Service om welke reden dan ook is beëindigd.
Het door ons niet uitoefenen van een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden vormt geen
afstand van dit recht of deze bepaling, tenzij dit door ons schriftelijk is toegezegd en aanvaard. Deze
Servicevoorwaarden en het Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met
betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge of
schriftelijke overeenkomsten. U mag deze overeenkomst niet overdragen aan een andere partij, en
elke poging hiertoe is nietig.
Minut, Baltzarsgatan 23, 211 36 Malmö, Zweden

