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1. Algemeen  

Deze Gebruiksvoorwaarden LTO Dichtbij App (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing 

op het gebruik van de LTO Dichtbij app (“App”). De App wordt aangeboden en beschikbaar gesteld 

door ZLTO, LLTB en LTO-Noord (hierna: “Wij” en “Ons”). Door gebruik te maken van de App gaat u 

akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden downloaden, opslaan 

en/of printen. De Gebruiksvoorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.ltodichtbij.nl. 

 
2. Toepasselijkheid 

2.1 Door het gebruik van de App, waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de 

installatie daarvan, aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden en de 

privacyverklaring van LTO Dichtbij. Onder “Gebruiker” wordt in deze Gebruiksvoorwaarden 

verstaan de natuurlijke en/of rechtspersoon die van de App gebruikmaakt.  

2.2 Deze Gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van LTO Dichtbij zijn (tevens) te 

raadplegen, downloaden en printen op www.ltodichtbij.nl.   

 

3. Gebruik van de App  

3.1 Wij stellen onze App met de grootst mogelijke zorg beschikbaar ten behoeve van Gebruikers. 

De werkzaamheid van de App is echter tevens afhankelijk van het door de Gebruiker 

gehanteerde apparaat (“Apparaat”), zoals een smartphone of tablet, de op het Apparaat 

gebruikte software en besturingssysteem, de internetverbinding en de aanwezigheid van 

(voldoende) GPS satellieten.  

3.2 De Gebruiker van de App dient lid te zijn van ZLTO, LLTB of LTO-Noord. 

3.3 Het gebruik van de App is strikt persoonlijk. De Gebruiker dient zich te registreren via de App. 

3.4 De Gebruiker zal inloggegevens op zodanige wijze bewaren dat derden daarvan geen kennis 

kunnen nemen en zal inloggegevens niet aan derden verstrekken. 

3.5 Om gebruik te kunnen maken van de App, dient u over een Apparaat te beschikken met een 

(internet)verbinding. De kosten daarvoor dient u zelf te dragen.  

3.6 Het is de Gebruiker niet toegestaan de App te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, 

hinderen of het gebruik en/of functioneren van de App te belemmeren.  

3.7 Wij hebben te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen en/of te 

verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de Gebruiker de toegang tot de App 

geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen.  

3.8 Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan de in de App vermelde informatie.  

3.9 Met het downloaden van de App en het gebruik van de App verklaart en begrijpt de Gebruiker 

het volgende: a) het gebruik en de installatie van de App is geheel voor rekening en risico van 

de Gebruiker; b) de App wordt “as is” ter beschikking gesteld aan de Gebruiker; c) Wij kunnen 

niet garanderen dat de App voldoet aan de eisen van de Gebruiker; d) Wij kunnen niet 

garanderen dat de App vrij zal zijn van fouten, gebreken, bugs, virussen en/of zonder 

onderbreking beschikbaar zal zijn; e) Wij kunnen niet garanderen dat de verschafte informatie 

in de App volledig, juist en/of actueel is; f) Wij kunnen de beveiliging van de App niet 

garanderen.  

 

4. Automatische updates  

Wij kunnen updates uitbrengen voor de App. Onder updates wordt onder meer verstaan: 

verbeterde functionaliteiten, patches, bug fixes en plugins. De Gebruiker kan via de instellingen op 

zijn/haar Apparaat aangeven of updates automatisch worden geïnstalleerd. Indien er geen sprake 

is van automatische updates, kan de Gebruiker ervoor kiezen om updates handmatig te installeren. 

Zorg ervoor dat updates van de App worden geïnstalleerd zodat altijd de laatste versie van de App 

wordt gebruikt. Wij zijn niet verplicht oude versies van de App te ondersteunen en kunnen de 

werking en beschikbaarheid daarvan niet garanderen.  

 

 

http://www.ltodichtbij.nl/
http://www.ltodichtbij.nl/


5. Beëindiging  

5.1 De Gebruiker kan het gebruik van de App zelf beëindigen door de App van zijn/haar Apparaat 

te verwijderen of te de-installeren.  

5.2 Toegang tot de App wordt automatisch beëindigd na het eindigen van het benodigde 

lidmaatschap zoals benoemd in artikel 3.2. 

 

6. Intellectuele eigendomsrechten 

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de App, waaronder maar niet 

beperkt tot de auteursrechten op de App alsmede alle teksten, afbeeldingen en andere content 

in de App berusten en blijven berusten bij Ons.  

6.2 De Gebruiker krijgt uitsluitend een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-

sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de App en alle daarin opgenomen content 

voor eigen gebruik te gebruiken met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden. 

6.3 De Gebruiker dient zich te onthouden van iedere handeling die inbreuk maakt op de 

intellectuele eigendomsrechten van Ons, dan wel deze belemmert, schaadt of in gevaar 

brengt. Zo is het niet toegestaan om de App en/of de content van de App te kopiëren of 

verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ons.  

 

7. Aansprakelijkheid  

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met 

de installatie (downloaden) en/of het gebruik van de App en/of de onmogelijkheid om deze te (de-

)installeren of te gebruiken. 

 

8. Wijzigingen  

8.1 Wij behouden Ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de App en in deze 

Gebruiksvoorwaarden van de App. Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden worden bekend 

gemaakt op ltodichtbij.nl of in de App of via de app store. U wordt aangeraden om de app 

store hiervoor regelmatig te controleren.  

8.2 Gebruik van de App na de datum van inwerkintreding van de aangepaste 

gebruiksvoorwaarden geldt als acceptatie van de aangepaste, nieuwe gebruiksvoorwaarden.  

 

9. Toepasselijk recht  

9.1 Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  

9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit en/of verband houdende met de App en/of deze 

Gebruiksvoorwaarden zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter. 

 

10. Contact  

Voor eventuele vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van de App of deze 

Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met: 

- ZLTO: info@zlto.nl  

- LTO Noord:info@ltonoord.nl  

- LLTB:info@lltb.nl 

mailto:info@zlto.nl

