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Gebruiksvoorwaarden applicatie

Wij zijn 123Habit B.V. en bieden de dienst 123Habit app.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de 123Habit app. Via de app kunt u werken
aan het ontwikkelen van gezonde gewoontes. 

Met het van de app, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Definities 
1. 123Habit app: de door 123Habit B.V. aangeboden 123Habit app voor het ontwikkelen van

gewoontes.
2. 123Habit:  de besloten vennootschap 123Habit BV, gevestigd en kantoorhoudende te

Helmond, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
80166911.

3. Gebruiker: de natuurlijke persoon die de 123Habit app gebruikt.

2. Algemeen
1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing het gebruik van de 123Habit app.
2. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk worden

vernietigd of nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en treden
partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

3. 123Habit heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. 123Habit zal de
Gebruiker op voorhand informeren over de wijzigingen. Indien de Gebruiker niet akkoord is
met de nieuwe algemene voorwaarden, dan dient zij het gebruik van de 123Habit app te
staken vóór de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.

3. De dienstverlening van 123Habit B.V.
1. De Gebruiker dient minimaal 16 jaar oud te zijn.
2. In geval van wijzigingen van de (persoonlijke) gegevens van de Gebruiker die relevant zijn voor

het leveren van de 123Habit app, dient de Gebruiker 123Habit hiervan onverwijld in kennis te
stellen. 123Habit mag uitgaan van de juistheid van de door Gebruiker verstrekte persoonlijke
gegevens.

3. Toezeggingen van medewerkers van 123Habit zijn slechts bindend voor 123Habit indien en
zodra deze schriftelijk worden bevestigd door de daartoe bevoegde persoon bij 123Habit.

4. 123Habit kan op ieder gewenst moment het aanbieden van de 123Habit app staken of de
functionaliteiten aanpassen. 

5. 123Habit heeft het recht om de 123Habit app te updaten en/of te wijzigen. 

4. Zorgvuldig omgaan met de applicatie 
1. Om misbruik en/of storingen en/of andere problemen te voorkomen, moet Gebruiker er voor

zorgen dat zijn of haar apparatuur en verbindingen voldoende zijn beveiligd tegen onbevoegd
gebruik door derden, malware, trojan horses en virussen.

2. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de 123Habit app en het veilig beheren en
bewaren van zijn of haar inloggegevens of persoonlijk toegekende codes. Gebruiker is
aansprakelijk voor schade en kosten die voortvloeien uit misbruik van inloggegevens en/of
persoonlijk toegekende codes. 

3. Gebruiker moet alle aanwijzingen en voorschriften van 123Habit die worden gegeven in
verband met het gebruik van de 123Habit app opvolgen.



4. Gebruiker mag de 123Habit app niet ongeoorloofd, onzorgvuldig of in strijd met deze
gebruiksvoorwaarden gebruiken. 123Habit is gerechtigd om de toegang van de 123Habit app
te blokkeren onder meer in het geval van misbruik of onbevoegd gebruik. 

5. Gebruiker is verplicht 123Habit te informeren op privacy@123habit.nl over mogelijke
beveiligingslekken/incidenten, indien hij of zij van mening is dat de 123Habit app niet (meer)
veilig gebruikt kan worden, indien de inloggegevens of persoonsgebonden codes van
Gebruiker bij een derde bekend zijn geworden, of als Gebruiker andere soortgelijke indicaties
heeft. 

5. Aansprakelijkheden en garanties
1. 123Habit spant zich in om de 123Habit app aan Gebruiker ter beschikking te stellen. Ondanks

voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kan 123Habit niet garanderen dat de 123Habit
app foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren.  

2. 123Habit is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik
van de 123Habit app of de gegevens die daaruit voortkomen, tenzij de schade het gevolg is
van opzet of bewuste roekeloosheid van 123Habit of diens leidinggevende werknemers. 

3. De 123Habit app kan informatie en links bevatten naar externe internetpagina’s. 123Habit is
niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik, de inhoud of het functioneren
van deze externe internetpagina’s. 

4. 123Habit heeft geen invloed op of zeggenschap over de content die de Gebruiker invoert of
uploadt op de 123Habit app. 123Habit is derhalve niet aansprakelijk voor die content.
Gebruiker vrijwaart 123Habit voor schade die ontstaat door het invoeren of uploaden van
content die inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins
schade veroorzaakt.

5. Voor zover de aansprakelijkheid van 123Habit op grond van artikel 5.2, 5.3 en/of 5.4 niet is
uitgesloten of indien een van die bepalingen geldigheid zou ontberen, is de aansprakelijkheid
van 123Habit beperkt tot hetgeen de verzekeraar in het gegeven geval aan de betreffende
Gebruiker uitkeert. Indien de verzekeraar om wat voor reden dan ook niet uitkeert, dan is de
aansprakelijkheid van 123Habit beperkt tot maximaal € 5.000 per gebeurtenis, waarbij een
reeks van gebeurtenissen die met elkaar verband houden te gelden hebben als één
gebeurtenis.

6. Licentie en intellectuele eigendom 
1. De inhoud van de 123Habit app, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden,

teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door
intellectuele eigendomsrechten zoals auteurs- en merkrechten. Deze rechten berusten bij
123Habit of bij partners van 123Habit. Het is niet toegestaan enig onderdeel van deze site te
kopiëren of te openbaren, exploiteren of op andere wijze te gebruiken, zonder voorafgaande
toestemming van 123Habit. 

2. Door het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden, verleent 123Habit de Gebruiker een
kosteloos, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht om de
123Habit app te gebruiken voor het beoogd gebruik: Het ontwikkelen van gewoontes.

3. Het is Gebruiker niet toegestaan om enige product-, merk- of andere aanduidingen van
123Habit of geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen te verwijderen en/of wijzigen. 

4. De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het gebruik van de 123Habit app anders dan in
deze gebruiksvoorwaarden staat beschreven.

5. Zonder schadeplichtig te zijn jegens Gebruiker, heeft 123Habit het recht om het gebruiksrecht
zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel te allen tijde en voor elke reden geheel of gedeeltelijk,
tijdelijk of permanent te beperken, of te beëindigen. 123Habit zal de Gebruiker hiervan zo
veel mogelijk op voorhand informeren.

6. Op het moment dat het gebruiksrecht om welke reden dan ook eindigt is de Gebruiker
verplicht om onmiddellijk alle gebruik van de 123Habit app te staken en gestaakt te houden.

7. De rechten op de door de Gebruiker in de 123Habit app geüploade content, waaronder
teksten en afbeeldingen, blijven eigendom van de rechthebbende.

7. Beëindiging en deactiveren applicatie 



1. 123Habit mag het gebruik van de applicatie op elk moment beëindigen. Bij beëindiging
worden de rechten en licenties die in deze voorwaarden aan u zijn verleend, beëindigd. 

2. U kunt het gebruik van de applicatie zelf beëindigen door te stoppen met het gebruik. U kunt
contact opnemen met 123Habit om uw data te laten verwijderen. 

8. Overmacht
1. Indien 123Habit door overmacht verhinderd is de 123Habit app beschikbaar te stellen of

anderszins haar verplichtingen na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering daarvan op te
schorten zolang de overmacht duurt. Gebruiker heeft in dat geval geen recht op vergoeding
van de schade, kosten en/of rente. 

2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door
123Habit geheel of gedeeltelijk verhinderen en die niet toe te rekenen zijn aan 123Habit.
Hieronder vallen onder meer storingen in verbindingen en netwerken van 123Habit, uitbraken
van ziektes, brand, wanprestatie bij derden, natuurrampen, overheidsmaatregelen of
terrorisme.

9. Toepasselijk recht 
1. Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die in verband met de 123Habit app en/of deze gebruiksvoorwaarden

ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie
‘s-Hertogenbosch.

Mocht u verder, na het lezen van onze gebruiksvoorwaarden, nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u
contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Wilt u uw rechten onder de Algemene

Verordening Gegevensbescherming uitoefenen, dan kunt u een e-mail sturen naar: privacy@123habit.nl

123Habit B.V.

mailto:privacy@123habit.nl

