Gebruiksvoorwaarden koppeling Mijn Simpel accounts
1. Als je meer dan één abonnement hebt bij Simpel, kun je de bijbehorende Mijn Simpel
accounts aan elkaar koppelen (de dienst). Hierdoor heb je vanuit één account (het
hoofdaccount) toegang tot de gekoppelde accounts en hoef je niet meer per account
apart in te loggen. Nadat je jouw accounts gekoppeld hebt, kun je al je
abonnementen beheren vanuit dit hoofdaccount. Je kunt deze koppeling op ieder
gewenst moment weer ongedaan maken.
2. Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Simpel met betrekking tot de dienst. Lees deze
gebruiksvoorwaarden door voordat je jouw accounts koppelt. Je kunt alleen gebruik
maken van de dienst als je akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en je je
hieraan houdt.
3. De dienst is bedoeld om al jouw abonnementen vanuit een account te beheren.
4. Als je gebruik maakt van de dienst ben je zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor
dit gebruik en de juistheid van de door jou verstrekte (persoons-)gegevens en
wijzigingen met betrekking tot het betreffende abonnement. Je staat ervoor in dat de
abonnementen van jou zijn en dat je hierover kunt beschikken.
5. Je stemt ermee in dat je de dienst alleen gebruikt voor doeleinden die zijn
toegestaan op grond van en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden,
een overeenkomst met Simpel en toepasselijke wet- en regelgeving.
6. In het geval dat Simpel een mogelijke inbreuk vermoedt op deze
gebruiksvoorwaarden, een overeenkomst met Simpel en/of toepasselijke wet- of
regelgeving, behoudt Simpel zich het recht voor om zonder voorafgaande
kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken jouw gebruik van de dienst te
beperken of te beëindigen.
7. Simpel is op ieder moment gerechtigd om in verband met onderhoud en beveiliging
van de dienst de toegang tot (onderdelen van) van de dienst onmiddellijk te
blokkeren en/of het gebruik van de dienst voor gebruikers daarvan aan te passen
en/of te beperken.
8. Simpel behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te
wijzigen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zijn te vinden via
www.simpel.nl/voorwaarden
9. Simpel verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de
Privacyverklaring.
10. De Algemene Voorwaarden van Simpel blijven onverminderd van toepassing.

