Algemene Voorwaarden

(versie: 1.2)

Slice
Welkom!
Hi, tof dat je geïnteresseerd bent in Slice. Met Slice kun je eenvoudig en snel gezamenlijke uitgaven
bijhouden.
Registratie
Je kunt van de Slice app gebruik maken door in te loggen met je bunq account of door je te registreren
voor een Slice account. Registreren kost maar een minuut. Voltooi je registratie alsjeblieft naar waarheid.
Wie zijn wij
Even voorstellen: wij zijn bunq – bank of the free. Slice is een extra gratis dienst die we aanbieden
naast onze bank en betaaldiensten.
Wil je meer weten over onze bankvergunning? Kijk dan in het bank register van de Nederlandsche
Bank. Je kunt dit register vinden op www.dnb.nl.
Wil je ons een kaartje sturen? Wat leuk! Ons adres is Naritaweg 131-133, 1043 BS Amsterdam. Om ons te
vinden in het Handelsregister, zoek op bunq B.V. of op 54992060.
Wil je ons een vraag stellen, een klacht melden of een compliment geven? Stuur dan alsjeblieft een email
naar support@bunq.com.
Kosten
Slice is helemaal gratis! Als je Slice gebruikt in combinatie met onze bank en betaaldiensten, dan zijn de
normale kosten op deze diensten van toepassing. Bekijk alsjeblieft onze prijslijst voor een compleet
overzicht van de kosten. De meest recente versie van ze de prijslijst kun je vinden op www.bunq.com.
Betalen
Je kunt je bunq account aan de Slice app koppelen en gebruik maken van onze bank en betaaldiensten
om schulden te verrekenen. Afhankelijk van het type account dat je hebt, is een van de volgende algemene
voorwaarden van toepassing op bank en betaaldiensten:
-

Algemene Voorwaarden bunq personal; or
Algemene Voorwaarden bunq business.

Privacy
Wil je weten welke informatie we verzamelen en wat we er mee doen? Lees dan alsjeblieft onze Privacy
Statement. Je kunt onze Privacy Statement vinden op www.bunq.com.

Enkele serieuze woorden
Onderstaand enkele serieuze woorden, ons juridische team stond erop dat we deze zouden opnemen
(zucht).
De Slice app is bedoeld om informeel en eenvoudig (gedeelde) uitgaven bij te houden. Gebruik de app
alsjeblieft alleen voor dit doel en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. Door het
beheren van uitgaven doormiddel van de Slice app ontstaan geen juridisch bindende schuldverplichtingen.
Je account is van jou; van jou alleen. Dit betekent dat jij verantwoordelijk bent voor het veilig houden van
je account (hou je inloggegevens geheim) en voor wat er met je account gebeurt. In andere woorden, jij
bent aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt met je account en/of die het gevolg is van niet-naleving
van wat deze algemene voorwaarden van je vereisen/vragen. Neem alsjeblieft direct contact met ons op
als je weet of vermoedt dat iemand anders toegang heeft tot je account.
Met de Slice app kan je content delen met anderen, bijvoorbeeld afbeeldingen. Je bent zelf
verantwoordelijk voor de content die je deelt. Gebruik alsjeblieft geen content van een seksuele,
discriminerende, racistische, illegale of anderszins ongewenste aard. Gebruik daarnaast alsjeblieft geen
content waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, als je zelf daarvoor niet de rechten hebt.
Gebruik van de Slice app is op eigen risico. We bieden de app aan ‘as is’ en ‘as available’. Dit betekent
dat wij geen enkele garantie geven met betrekking tot de bruikbaarheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en
beschikbaarheid van de Slice app. We kunnen verder geen garantie geven met betrekking tot de juistheid
van de informatie die gebruikers in de app invoeren en zijn niet aansprakelijk voor eventuele direct of
indirecte schade die het gevolg is van of samenhangt met je gebruik van de Slice app.
Rest
In sommige situaties kan het zo zijn dat wij deze algemene voorwaarden willen aanpassen, bijvoorbeeld
als de Slice app is gewijzigd. Aanpassingen zullen direct van kracht zijn. Op www.bunq.com kun je altijd de
meest up-to-date versie van de algemene voorwaarden vinden.
Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal dit geen
invloed hebben op de overige delen, deze zullen van kracht blijven. Het ongeldige deel zal vervangen
worden door een geldige stuk dat zoveel mogelijk lijkt op het oorspronkelijke stuk (hetzelfde doel heeft).
Indien we op enig moment besluiten een bepaling niet te handhaven, betekent dit niet dat wij dit op een
later moment niet alsnog kunnen en zullen doen.
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Conflicten, geschillen en claims
kunnen alleen aan de competente rechter in Amsterdam worden voorgelegd.
Einde
Je kunt altijd stoppen met het gebruik van de Slice app. Stuur ons alsjeblieft een email indien je wil dat we
je account deactiveren.
Het kan voorkomen dat wij je account willen deactiveren, bijvoorbeeld als we misbruik vermoeden of als we
besluiten te stoppen met het aanbieden van Slice. We kunnen dit doen zonder enige verplichting richting
jou.

