
 

 

Voorwaarden Vodafone Message+ 

1. Vodafone Message+ en de toepasselijkheid van deze voorwaarden: 

 

Vodafone Message+ wordt u ter beschikking gesteld door Vodafone Sales and Services Ltd,  

statutair gevestigd in Engeland en Wales op het adres Vodafone House, The Connection, Newbury, 

Berkshire RG14 2FN, Engeland, geregistreerd onder nummer 06844137, VAT-nummer GB 569 95 32 77. 

 

DOOR DE SERVICE TE GEBRUIKEN ACCEPTEERT U DEZE VOORWAARDEN EN GAAT U ERMEE AKKOORD. Als 

u ervoor kiest niet akkoord te gaan met één of meer van deze voorwaarden, mag u Message+ niet 

gebruiken. 

2. Vodafone Message+ gebruiken 
 

Vodafone Message+ is een geïntegreerde berichtendienst waarmee u tekstberichten kunt verzenden en 

ontvangen en uw bestanden (zoals foto's, filmpjes, muziek, vCards en locatie) kunt delen. Message+ toont 

u wanneer u en uw contacten actief zijn of voor het laatst actief geweest zijn, wie op dit moment een 

bericht aan het typen is en wanneer een bericht is verzonden, afgeleverd (voor alle berichten) en gelezen 

(alleen voor chatberichten via internet). 

 

Als u en uw contacten gebruik maken van een telefoon of apparaat dat geschikt is voor Rich 

Communication Services (RCS) en jullie beiden hebben data ingeschakeld, worden de berichten en 

bestanden via internet verzonden en ontvangen (Instant Messaging), anders worden de berichten en 

bestanden verzonden via sms of mms. 

Groepchat werkt alleen met contacten die RCS hebben ingeschakeld en op dat moment actief zijn op 

Message+ (online-groepchat). 

 

U bent verantwoordelijk voor uw berichten, dus zorg ervoor dat ze voldoen aan alle geldende reglementen 

en regelgeving. U dient er met name op te letten dat uw berichten niet kwetsend of beledigend zijn. 

 

Om Vodafone Message+ te gebruiken moet u 16 jaar of ouder zijnof toestemming hebben van uw 

wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd), en in staat zijn deze voorwaarden aan te gaan. U mag niet 

woonachtig zijn in een land dat onderworpen is aan enig embargo van de overheid in de Europese Unie 

(EU), het Verenigd Koninkrijk (VK) en/of de Verenigde Staten (VS), of dat is aangewezen door de overheid 

van de EU, het VK en/of de VS als een 'terrorisme ondersteunend' land, en u mag niet voorkomen op een 

lijst van de overheid in de EU, het VK en/of de VS met verboden of aan banden gelegde partijen. 

3. Rechten 

Vodafone verleent u het niet-exclusieve recht om Vodafone Message+ te downloaden, installeren en 

gebruiken in uw gebied op uw mobiele apparaat, uitsluitend voor uw eigen, persoonlijke en niet-

commerciële gebruik. 

 
Wij en onze licentiegevers bezitten alle eigendomsrechten in Vodafone Message+. 

U zult geen enkel recht in Vodafone Message+ hebben, met uitzondering van het recht om Vodafone 

Message+ te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Met name begrijpt u dat en gaat u 

akkoord met: (i) Het is verboden Vodafone Message+ te wederverkopen, te kopiëren of te distribueren voor 

enig commercieel doel, of om Vodafone Message+ te gebruiken op enige wijze die strijdig is met deze 

servicevoorwaarden; (ii) Het is verboden enig deel van Vodafone Message+ te dupliceren, over te dragen, 

te kopiëren of te distribueren op enig medium zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; (iii) 

Het is verboden Vodafone Message+ te reverse-engineeren, te wijzigen of te modificeren; (iv) U bent te 

allen tijde gebonden aan deze voorwaarden. 



 

 

 
Niets in deze voorwaarden tast enig wettelijk recht aan dat u als consument hebt.  

Voor meer informatie over uw wettelijke rechten neemt u contact op met uw lokale 

consumentenbelangenorganisatie. 

4. Uw informatie 

 

Om te waarboren dat wij Vodafone Message+ kunnen laten functioneren, kunnen repareren in het geval u 

een probleem ondervindt, en de prestaties ervan kunnen optimaliseren en verbeteren, gebruiken wij uw 

informatie op de volgende manieren: 

 

 Wij verzamelen uw mobiele-telefoonnummer vragen uw toegang tot uw contactenlijst of 

adresboek op uw telefoon. Wij verzamelen geen namen, adressen of e-mailadressen van uw 

contactenlijst of adresboek, maar wij hebben wel toegang nodig tot de mobiele-

telefoonnummers daarvan, zodat wij u via Vodafone Message+ kunnen aansluiten op de 

ontvangers van uw berichten.  

 Wij verzamelen informatie over uw telefoon en uw gebruik van Vodafone Message+ (bijvoorbeeld 

de taal, het apparaat en de gebruiksstatistieken).  

 Wij delen informatie met uw Vodafone-provider en krijgen informatie van hen terug: uw mobiele-

telefoonnummer en andere informatie over uw tarief en de diensten waarvan u gebruik maakt.  

 Vodafone Message+ toont u en andere gebruikers wanneer u Vodafone Message+ gebruikt. Zo 

wordt getoond wanneer u 'online' bent, of wanneer u Vodafone Message+ voor het laatst hebt 

gebruikt (datum en tijd). U kunt de laatst waargenomen activiteit op ieder moment uitschakelen 

door naar 'Instellingen' te gaan en het vinkje bij de optie 'Laatst actief' weg te halen.  

 

U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van enig veiligheidsrisico of onbevoegd gebruik van uw 

mobiele telefoon. Hoewel wij niet aansprakelijk zijn voor uw verliezen veroorzaakt door enig onbevoegd 

gebruik van uw account, kunt u aansprakelijk zijn voor de bij ons of anderen ontstane verliezen als gevolg 

van dergelijk onbevoegd gebruik. 

5. Kosten 
 

Vodafone Message+ wordt u gratis ter beschikking gesteld. Het installeren van Vodafone Message+ kost u 

niets. Mogelijk moet u betalen voor het datagebruik om Vodafone Message+ te downloaden, om het te 

gebruiken nadat het is gedownload, en voor de berichten die worden verzonden en ontvangen via het 

internet (Instant Messaging). 

 

Mogelijk moet u ook betalen voor de kosten van de sms en mms, overeenkomstig de prijslijst van uw 

provider, indien het bericht niet kan worden afgeleverd via het internet (Instant Messaging). 

6. Het gebruik van Vodafone Message+ beëindigen of veranderen 

U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van Vodafone Message+. 

 
Wij kunnen om welke reden dan ook Message+ onmiddellijk opschorten, beëindigen of veranderen, onder 

andere wanneer reparatie- of onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn. Wij kunnen van tijd tot tijd 

nieuwe functies toevoegen en zijn geenszins verplicht bepaalde functionaliteiten via Vodafone Message+ 

aan te bieden. Wij kunnen Vodafone Message+ niet langer aanbieden, maar zullen u daarbij minstens 1 

maand van te voren over informeren. 

 



 

 

7. Waarvoor zijn wij niet verantwoordelijk 

 

Wij leveren Vodafone Message+ op basis van 'as is' (in huidige staat), uitsluitend voor uw  

persoonlijk gebruik. Niet alle services van Vodafone Message+ werken met alle mobiele  

apparaten. U dient te controleren of uw mobiele apparaat compatibel is met  

Vodafone Message+ voordat u zich registreert. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of  

enige schade dat/die wij of u niet redelijkerwijs kon(den) verwachten op het moment dat u voor het  

eerst Vodafone Message+ begon te gebruiken, of dat/die buiten onze invloedssfeer ligt. Wij zijn ook  

niet verantwoordelijk voor: 

 

 enig verlies of enige schade ontstaan als gevolg van enige content die u uploadt, opslaat of deelt;  

 enige content of service geleverd door een andere persoon of organisatie;  

 enig verlies of enige schade die u had kunnen voorkomen of verminderen door voorzichtig te zijn 

of redelijke stappen/maatregelen te ondernemen; of  

 enig verlies of enige beschadiging van uw content of andere data, indien dat verlies of die 

beschadiging niet door ons werd veroorzaakt of buiten onze redelijke invloedssfeer ligt.  

8. Algemene voorwaarden 
 

Wij kunnen een andere partij toestemming geven om namens ons één of alle van onze plichten onder 

deze voorwaarden uit te voeren. U gaat ermee akkoord dat wij onze rechten en plichten onder deze 

voorwaarden kunnen overdragen aan een ander bedrijf. Als wij onze rechten en plichten overdragen aan 

een andere derde partij, zullen wij u hiervan in kennis stellen. In het geval enige van deze voorwaarden niet 

door een rechtbank of andere autoriteit kan worden gehandhaafd, zullen wij deze verwijderen uit deze 

voorwaarden of aanpassen, de overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht. 

 

Wij kunnen u kennisgevingen sturen per e-mail, per sms, per post of op onze website. Deze voorwaarden 

van Vodafone Message+ zijn onderhevig aan de rechtspraak van Engeland en Wales. Alle geschillen zullen 

worden voorgelegd aan een rechtbank in Engeland en Wales, onderhevig aan enige toepasselijke 

wetgeving die voorziet in een andere jurisdictie voor u als consument. 
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