
 

  
 

Voorwaarden voor het gebruik van de app 
 
De app wordt aangeboden door TecAlliance GmbH (hierna te noemen 'TecAlliance'). Voor het gebruik 
van de TecDoc Catalogue Mobile App (hierna te noemen 'de app') dient u in te stemmen met de 
volgende voorwaarden. 
 

1. Algemene informatie over het gebruik 
TecAlliance verleent u het recht deze app te gebruiken op een mobiel apparaat waarvan u de 
eigenaar of bezitter bent. Hierop zijn aanvullend de in de shop vermelde gebruiksvoorwaarden van 
toepassing. Het is verboden het gebruik van deze apparaat, of de daarmee samenhangende 
informatie of software te wijzigen, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te verstrekken of te 
verkopen. Het is tevens verboden rechten op deze app te verhuren, verpachten of op enige wijze 
over te dragen. Het gebruik is uitsluitend toegestaan in overeenstemming met alle toepasselijke 
wettelijke bepalingen. Indien u inbreuk maakt op een van de voorgaande bepalingen vervalt 
onmiddellijk uw recht op het gebruik van deze app. 
 

2. Kosten voor het gebruik 
De basisuitvoering van deze app kan zonder kosten worden gebruikt. In de basisuitvoering hebt u 
onbeperkt toegang tot de functies TecIdentify, social media, instellingen en informatie. De overige 
functies en gegevens van de app worden maandelijks geactualiseerd en kunnen uitsluitend worden 
gebruikt met een abonnement. Voor het gebruik van de volledige en regelmatig geactualiseerde 
versie is een upgrade vereist op basis, waarvoor een betaald abonnement noodzakelijk is. De kosten 
voor het abonnement kunnen worden voldaan via een in-app aankoop. 
 

3. Auteursrecht 
TecAlliance is eigenaar van alle aanspraken en rechten met betrekking tot deze app. Het is verboden 
deze app te wijzigen, aan te passen, te vertalen, ervan afgeleide producten te creëren, deze te 
decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te de-assembleren of op andere wijze te 
pogen de broncode van deze app te verkrijgen, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt 
ontvangen. 
 
 
Versie van deze gebruiksvoorwaarden:  november 2016 
  

 


