
Gebruiksvoorwaarden Incrowd 

1. Algemeen 

1.1. De Incrowd apps (“Incrowd”) zijn eigendom van The Others Online B.V. (“TOO”) en zijn uitsluitend 

bedoeld voor gebruikers aan wie TOO middels een jaarabonnement toegang heeft verstrekt.  

1.2. Incrowd is een applicatie die u kunt gebruiken op een mobiele telefoon of een tablet met toegang 

tot internet of direct met behulp van een internetbrowser.  

1.3. U bent ermee bekend en aanvaardt dat TOO het recht heeft om 

1.3.1. deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen; en/of  

1.3.2. Incrowd uit te breiden en te wijzigen. 

 

2. Toegang tot Incrowd 

2.1. Voor het gebruik van Incrowd heeft u een account (“Account”) nodig. Tijdens de set-up wordt uw 

Account door TOO gereed gemaakt op een voor een door u gekozen zakelijke e-mailadres. Het e-

mailadres is uw gebruikersnaam. U ontvangt een e-mail met een link waarmee u zelf een 

wachtwoord kunt instellen. U kunt het wachtwoord later ook zelf wijzigen. 

2.2. Door het activeren van het Account en het inloggen en gebruik van Incrowd gaat u akkoord met 

deze Gebruiksvoorwaarden.  

2.3. Als de toegang tot Incrowd is geblokkeerd, verzoeken wij u contact op te nemen met onze 

supportafdeling via support@incrowdpro.nl 

 

3. Gebruik van Incrowd 

3.1. Alle kosten voor het gebruik van internet en uw mobiele telefoon of tablet zijn voor eigen rekening. 

3.2. Het is niet toegestaan technische voorzieningen die bedoeld zijn om Incrowd te beschermen te 

(laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.  

3.3. TOO adviseert om altijd: 

3.3.1. de laatste versie Incrowd te gebruiken. Het gebruik van eerdere versies kan ertoe leiden dat 

Incrowd niet goed werkt; en 

3.3.2. de originele en meest actuele versie van het besturingssysteem van uw telefoon of tablet te 

gebruiken. 

3.4. Uw recht om Incrowd te gebruiken eindigt met onmiddellijke ingang op het moment dat het 

jaarabonnement is beëindigd (en niet is verlengd). 

 

4. Aansprakelijkheid 

4.1. TOO is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van Incrowd. 

4.2. TOO is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met het raadplegen of 

gebruiken van Incrowd, waaronder maar niet beperkt tot schade ontstaan als gevolg van eventuele 

fouten of, onvolledigheden, storingen of onderbrekingen in Incrowd.  

4.3. U vrijwaart TOO van alle aanspraken van derden (waaronder tevens inbegrepen uw gebruikers) die 

voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van Incrowd. 

 

5. Toepasselijk recht en geschillen 

5.1. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. 

5.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze gebruiksvoorwaarden zullen 

uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
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