
Artikel 1 Algemeen
1 Deze “Aanvullende Voorwaarden Vodafone Data Diensten” (hierna:
“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen van Vodafone
met betrekking tot de Producten en Diensten, zoals de Diensten Vodafone
live! en My Vodafone. Op deze rechtsbetrekkingen zijn tevens de Algemene
Voorwaarden (AVC of AVZM) van toepassing. In geval van strijd tussen deze
Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden, gaan deze Voorwaarden voor.
Consumenten wordt met nadruk gewezen op het feit dat bepaalde bepalingen
van deze Voorwaarden, zoals omschreven in artikel 12 (Consumenten-
bescherming), niet gelden. Voorts geldt met betrekking tot consumenten 
dat niets in deze Voorwaarden eraan in de weg kan staan dat de Producten
moeten voldoen aan de Overeenkomst en aan de redelijke verwachting van
partijen.
2 Vodafone is gerechtigd deze Voorwaarden en de tarieven gedurende de
Overeenkomst met Contractant en/of de Eindgebruiker te wijzigen.
3 Naast de definities gebruikt in de AVC en AVZM, welke ook in deze
Voorwaarden gelden, worden in deze Aanvullende Voorwaarden de volgende
definities gebruikt:
a. Aansluitpunt:
Elke door Vodafone aan Gebruiker aangeboden technische mogelijkheid om
de Producten en/of Diensten te betrekken.
b. Algemene Voorwaarden:
De Algemene Voorwaarden Consumenten en Algemene Voorwaarden Zakelijke
Markt, welke respectievelijk gelden in de relatie met consumenten en niet-
consumenten.
c. Gebruiker:
De Contractant en/of Eindgebruiker die gebonden is aan deze Aanvullende
Voorwaarden.
d. De Dienst Vodafone live!:
De Dienst waarbij Gebruiker door Vodafone in staat wordt gesteld middels een
daarvoor geschikt (Mobiel) Aansluitpunt, om Informatie via de live! sites,
MMS-berichten, e-mail, en/of overige gegevens op te vragen, te ontvangen,
te verzenden, te ordenen, te verzamelen, uit te wisselen en/of anderszins te
verwerken of bewerken, waarbij het transport gebaseerd is op mobiel data-
verkeer en/of internet.
e. De Dienst My Vodafone:
De Dienst waarbij Gebruiker door Vodafone in staat wordt gesteld om over-
eengekomen Diensten te gebruiken, al dan niet tegen betaling, Producten 
en Diensten af te nemen en instellingen met betrekking tot het gebruik van
Producten en Diensten te wijzigen, voorzover Vodafone deze Diensten en
Producten in My Vodafone beschikbaar stelt.
f. Informatie via de live! sites:
De door Vodafone of door derden aangeboden informatie waaronder: down-
loads van games, ringtones, andere te downloaden informatie en live! sites
waarop de Gebruiker een Abonnement kan nemen.
g. MMS (Multimedia Messaging Service):
de elektronische data-uitwisseling volgens mobiele telecommunicatie-
standaarden ten behoeve van het uitwisselen van tekst, beeld en geluid.
h. Producten en Diensten:
Door Vodafone aan de Gebruiker aangeboden producten en diensten welke,
al dan niet tegen betaling, door de Gebruiker op basis van de Overeenkomst
gebruikt kunnen worden, zoals software, databanken, informatie en andere
materialen of goederen die in het kader van de Overeenkomst worden ver-
strekt of aangeboden.
i. Toegangscode:
In het kader van een Overeenkomst door Vodafone of de Gebruiker verstrekte
combinatie van letters en/of cijfers en/of symbolen die toegang geeft tot het
gebruik van Producten en Diensten zoals een wachtwoord.
j. Vodafone Data Voorraad:
Een in de Overeenkomst bepaald tegoed waarmee kilo- dan wel megabytes
aan gegevens kunnen worden afgenomen tegen een vast maandelijks bedrag
vooraf zoals een Vodafone live! Voorraad.
4 Voor het gebruik van Vodafone live! en/of My Vodafone en/of andere
Producten en Diensten kan voorafgaande registratie vereist zijn, waarbij de
Gebruiker bijvoorbeeld een e-mailadres en/of Toegangscode moet opgeven.
5 Alle aanbiedingen van Vodafone, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend,
tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is aangegeven.
6 Iedere communicatie tussen Vodafone en Gebruiker kan elektronisch
geschieden behoudens voor zover in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst
en/of een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling daarvan wordt afgeweken.
De door Vodafone opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt
als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker.
7 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag
van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt 
bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleve-
rings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van
Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de mailbox bij een
derde is gehuisvest.

Artikel 2 Informatieplichten Vodafone
1 Vodafone stelt middels haar website onder meer de volgende informatie
beschikbaar:
a. naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
b. de belangrijkste kenmerken van de Producten en de Diensten;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen;
d. de wijze van aflevering en betaling;
e. de eventuele kosten van aflevering; 
f. het adres waar Gebruiker een klacht kan indienen, welk adres wordt
geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de website van
Vodafone anders wordt aangegeven.

2 Vodafone draagt er zorg voor dat de Voorwaarden voor of bij het sluiten
van de Overeenkomst aan Gebruiker elektronisch ter hand worden gesteld.
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen 
van de Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de
website van Vodafone, in de browser van Gebruiker of anderszins beschikbare
faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
3 Onverminderd eventueel voor Vodafone bestaande wettelijke verplichtin-
gen om de Overeenkomst en/of de Voorwaarden te bewaren, is Vodafone 
niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Voor-
waarden voor Gebruiker toegankelijk te houden.
4 Vodafone wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat aan Gebruiker, zodra de
Aanpassingswet op het terrein van elektronische handel in werking treedt,
ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien Vodafone niet
voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten, waaronder de in lid 1
genoemde. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht
van Gebruiker op grond van schending door Vodafone van informatieplichten
dient te worden uitgeoefend binnen 14 dagen na het totstandkomen van 
de Overeenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voor-
schrijft.
5 Indien Gebruiker een consument is, heeft Gebruiker het recht om 
gedurende zeven werkdagen na ontvangst van een Product de Overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden, welke termijn volgens de wet wordt
verlengd tot maximaal drie maanden ingeval Vodafone niet aan haar wette-
lijke informatieplichten heeft voldaan. Gebruiker dient het Product dan, op zijn
kosten, binnen 20 dagen na verzending van de ontbindingsverklaring te
retourneren, bij gebreke waarvan Vodafone zich ten aanzien van de terug-
betaling van de prijs op haar algemene opschortingsrecht kan beroepen.
6 Indien Gebruiker zijn ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens
schending van informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel
te profiteren van een generieke prijsdaling van het bestelde Product of Dienst
in de periode waarbinnen het ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend,
heeft Vodafone het recht een gedeelte van de prijsdaling in te houden op 
het als gevolg van het ontbindings- en/of vernietigingsrecht terug te betalen
bedrag, behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst 
1 In aanvulling op de Algemene Voorwaarden komt een Overeenkomst tot
stand door aanmelding van de Gebruiker en het verschaffen van de benodig-
de aanvullende informatie door de Gebruiker, conform de instructies van
Vodafone en na acceptatie van de aanmelding door Vodafone.
2 Alle Producten en Diensten waarop deze Aanvullende Voorwaarden
betrekking hebben, zijn alleen beschikbaar in combinatie met de door
Vodafone vastgestelde en bekend gemaakte Abonnementen dan wel Vodafone
iZi tegen de alsdan geldende tarieven. Het hebben van een Vodafone
Abonnement dan wel Vodafone iZi geeft de Gebruiker niet automatisch het
recht op het gebruik van alle Produkten en Diensten. Dat kan onder meer
afhankelijk zijn van het mobiele toestel van Gebruiker en de Overeenkomst.
3 Vodafone heeft het recht een aanmelding niet te accepteren, bijvoorbeeld
als de verstrekte gegevens onvolledig of onjuist zijn.
4 Vodafone kan in het kader van de aanmelding gewenste en door
Vodafone aangeboden faciliteiten voorwaarden verbinden, waaronder het niet
kunnen gebruiken van bepaalde e-mailadressen, zoals wanneer die aanstoot-
gevend of anderszins niet passend, dan wel niet beschikbaar, zijn.
5 De Overeenkomst is persoonsgebonden en kan derhalve niet worden
overgedragen aan derden. De Producten en Diensten kunnen slechts gebruikt
worden door de Gebruiker.
6 De Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker worden gewijzigd con-
form de instructies van Vodafone.
7 Gebruiker en Vodafone zijn gebonden aan het privacybeleid van
Vodafone, zoals onder meer neergelegd in artikel 12 van de Algemene
Voorwaarden, welke van tijd tot tijd door Vodafone kan worden gewijzigd,
echter slechts in overeenstemming met de wet.

Artikel 4 Duur en beëindiging van de Overeenkomst 
1 Indien de Overeenkomst gelijktijdig is aangegaan met een nieuw
Abonnement, is de minimumcontractduur gelijk aan de minimumcontractduur
waarvoor dat Abonnement is aangegaan.
2 Indien de Overeenkomst is aangegaan in combinatie met een bestaand
Abonnement, is de minimumcontractduur gelijk aan de resterende minimum-
termijn van het betreffende Abonnement.
3 De Overeenkomst eindigt in ieder geval bij het beëindigen van het
betreffende Abonnement.
4 Vodafone behoudt zich het recht voor om het gebruik van een of meer
Producten en Diensten tussentijds te beëindigen indien gedurende een nader
door haar te bepalen termijn geen gebruik is gemaakt van deze Producten 
en Diensten.
5 Vodafone is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel
of gedeeltelijk te ontbinden in het geval van een tekortkoming van Gebruiker,
alsmede, indien en voor zover er in alle redelijkheid niet van Vodafone kan
worden gevergd dat zij de Overeenkomst voortzet.

Artikel 5 Aangaan, duur en beëindiging van Vodafone Data Voorraad
1 Vodafone Data Voorraad is niet mogelijk in combinatie met Vodafone iZi.
2 Beëindiging van een Vodafone Data Voorraad is mogelijk nadat de mini-
mum contractsduur van het Abonnement is verstreken.
3 Bij beëindiging van Vodafone Data Voorraad geldt een opzegtermijn van
drie maanden.
4 Vodafone Data Voorraad eindigt in ieder geval bij het beëindigen van het
betreffende Abonnement.

5 In geval van beëindiging van het Abonnement zal er geen terugbetaling
dan wel verrekening plaatsvinden van de resterende Vodafone Data Voorraad.

Artikel 6 Gebruik
1 Om toegang te krijgen tot een aantal Producten en Diensten kan een
Toegangscode vereist zijn. De Gebruiker is aansprakelijk voor elk (on)bevoegd
gebruik van de Toegangscode door derden. Vodafone adviseert voldoende
maatregelen ter bescherming daartegen te nemen. De Toegangscode is strikt
persoonlijk en niet overdraagbaar.
De Gebruiker zal Vodafone onmiddellijk op de hoogte stellen als hij onbevoegd
gebruik van zijn Toegangscode heeft vastgesteld. Vodafone zal vervolgens de
Toegangscode blokkeren, zodat daarvan geen gebruik kan worden gemaakt.
2 Indien de Gebruiker informatie via de live! sites afneemt kunnen hiervoor
overige voorwaarden gelden (o.a. minimale abonnementsduur en aanvullende
vergoedingen). Een aanvullende vergoeding kan door Vodafone, mede ten
behoeve van een derde, in rekening worden gebracht.
3 Vodafone behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de samenstelling
van Producten en Diensten en de gebruiksmogelijkheden te wijzigen zonder
dat zij hiervoor door de Gebruiker aansprakelijk kan worden gehouden.
Gebruiker heeft het recht om de Overeenkomst voor de toekomst te ontbinden
indien hij zich redelijkerwijs op het standpunt kan stellen dat voortzetting van
de Overeenkomst op basis van de gewijzigde Producten en Diensten en de
gebruiksmogelijkheden daarvan niet van hem gevergd kan worden in het licht
van de Overeenkomst en, in het bijzonder, de overeengekomen tarieven.
Voorts is Vodafone bevoegd tot het wijzigen van onder andere de login-
procedure, Toegangscodes, het e-mail adres van de Gebruiker en andere
elektronische verwijzingen.
4 Producten en Diensten kennen de volgende randvoorwaarden en beper-
kingen in het gebruik:
a. Vodafone kan de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenver-
keer of overige data niet garanderen, gelet op de aan het gebruik van onder
andere internet en e-mail verbonden risico’s;
b. indien gebruik wordt gemaakt van internet of vergelijkbare netwerken
kunnen storingen en/of de niet-beschikbaarheid van de verbindingen met het
publieke internet en/of andere telecommunicatienetwerken de toegang tot
Producten en Diensten belemmeren.
5 Voor eventuele klachten over informatie of producten of diensten die (al
dan niet als deel van de Producten en Diensten) verstrekt wordt door derden
(waaronder inhoud (overige) voorwaarden, tarieven, of gebreken in de
betreffende producten of diensten), dient de Gebruiker zich te wenden tot de
aanbieder van deze informatie, producten en/of diensten.
6 De Gebruiker draagt zorg voor het beschikken over en het deugdelijk
functioneren van alle voor de toegang tot de Producten en Diensten en/of
internet benodigde software, hardware, randapparatuur en de aansluiting op
een telecommunicatienetwerk of ander netwerk dat toegang geeft tot de
Producten en Diensten.
7 De Gebruiker is gehouden redelijke instructies van Vodafone ten aanzien
van het gebruik van de Producten en Diensten op te volgen.
8 De Gebruiker vrijwaart Vodafone tegen vorderingen van derden, verband
houdende met schending door de Gebruiker van de in artikel 9 lid 4 bedoelde
verplichtingen en zal alle kosten (waaronder mede begrepen redelijke kosten
van rechtsbijstand) en schade die Vodafone in verband daarmee lijdt, ver-
goeden, behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 7 Beschikbaarheid van de Produkten en Diensten
In geval van een niet aan Vodafone toerekenbare tekortkoming in de nako-
ming van de Overeenkomst worden de verplichtingen van Vodafone (tijdelijk)
opgeschort. Als niet aan Vodafone toerekenbare tekortkomingen worden in
ieder geval aangemerkt storingen in de verbindingen met het internet of tele-
communicatienetwerken, overbezetting van de inbellijnen en klantenservice,
uitval van de elektriciteit, niet tijdige of geen levering door een toeleverancier
van Vodafone en andere omstandigheden die buiten de macht van Vodafone
liggen of die voor haar op het moment van het voorval redelijkerwijs niet te
voorzien zijn.
Vodafone is gerechtigd een of meer Produkten en Diensten (tijdelijk) buiten
gebruik te stellen voor zover dit noodzakelijk is voor benodigde werkzaam-
heden en onderhoud.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1 Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden is Vodafone
niet aansprakelijk voor:
a. schade als gevolg van het niet, niet tijdig, onvolledig of onjuist opvragen,
ontvangen, verzenden, ordenen, verzamelen, uitwisselen en/of anderszins 
verwerken of bewerken van informatie van de Producten en Diensten; 
b. schade voortvloeiend uit dan wel verband houdend met: aantasting van
gegevens die digitaal en/of elektromagnetisch worden opgeslagen of over-
gebracht; verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en
waardevolle informatie;
c. eventuele gezondheidsrisico’s welke door het gebruik van de Producten
en Diensten zouden kunnen ontstaan en welke bij de totstandkoming van de
Overeenkomst door Vodafone niet konden worden voorzien.
2 Gebruiker is bekend met de beperkingen en de risico’s van gebruik van
het internet, SMS en/of enige andere technologie waarmee de Producten en
Diensten ter beschikking worden gesteld of kunnen worden gebruikt, alsmede
met de risico’s die het digitaal en/of elektromagnetisch opslaan en overbren-
gen van informatie met zich meebrengen, met name het verlies van gegevens
en de onbevoegde kennisname hiervan door derden. Gebruiker aanvaardt 
dat Vodafone niet aansprakelijk is voor enige schade die voortvloeit uit boven-
bedoelde risico’s.

Aanvullende Voorwaarden
Vodafone Data Diensten Vodafone Libertel N.V.



Artikel 9 Auteursrecht en Intellectueel eigendom
1 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de
Producten en Diensten berust bij Vodafone, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld.
2 De Gebruiker verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht op bepaalde
producten en is ermee bekend en accepteert dat voor dat gebruiksrecht
aanvullende licentievoorwaarden gelden, al dan niet van derden, die bij de
Producten zijn gevoegd of anderszins aan de Gebruiker ter beschikking
worden gesteld. Indien de Gebruiker deze licentievoorwaarden niet accepteert
zal hij de betreffende Producten retourneren en/of niet gebruiken, zodat de
Overeenkomst niet tot stand komt, of onmiddellijk eindigt.
3 Gebruiker vrijwaart Vodafone voor de gevolgen van inbreuken op intellec-
tuele eigendomsrechten van derden, ontstaan door het gebruik, in strijd met
deze voorwaarden of de Overeenkomst, van de Producten of de Diensten.
4 Het is de Gebruiker niet toegestaan behoudens voor zover uitdrukkelijk
toegestaan in de Overeenkomst of eventuele aanvullende voorwaarden:
a. de merken, logo’s en andere informatie of materialen van de Producten
en Diensten te verwijderen, te wijzigen of zonder toestemming van de recht-
hebbende te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden of anderszins aan
derden ter beschikking te stellen; en/of zonder toestemming van de recht-
hebbende materiaal of informatie te kopiëren of op een drager op te slaan of
op andere wijze inbreuk te maken op intellectuele eigendommen;
b. aanduidingen omtrent het makerschap, de herkomst of het vertrouwelijke
karakter of enig andere verwijzing naar Vodafone, die voorkomen in de
Producten en Diensten te wijzigen of te verwijderen;
c. decompilatie van of reverse engineering toe te passen op software die
onderdeel is van de Producten en Diensten, behoudens voor zover zulks
dwingendrechtelijk is toegestaan;
d. aanduidingen van auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel
eigendomsrecht te verwijderen van materiaal of informatie weergegeven,
gekopieerd of geprint van de Producten en Diensten;
e. zonder toestemming van Vodafone een link op te nemen op zijn home-
page met de merken van Vodafone of de merken die voorkomen in bijvoor-
beeld My Vodafone of enig onderdeel daarvan, of op enige andere wijze
verwarring te scheppen met betrekking tot deze merken of enig onderdeel
daarvan.

Artikel 10 Verplichtingen Gebruiker
1 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Producten en Diensten te gebrui-
ken voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met onder andere de
wet, de door Vodafone te hanteren gedragscode en de redelijkheid en billijk-
heid die in het internetverkeer betamelijk is (netiquette), en in ieder geval
niet gebruiken om:
a. mailbommen, virussen of kettingbrieven te verspreiden of ter beschikking
te stellen;
b. racistische informatie, of informatie die haatgevoelens kan oproepen,
te verspreiden of ter beschikking te stellen;
c. materiaal of informatie aan te bieden of te verspreiden waarmee inbreuk
wordt gemaakt op de rechten van derden;
d. producten of diensten aan te bieden of te verkopen;
e. zonder toestemming van Vodafone een link op te nemen op zijn home-
page met: de My Vodafone portal site of enig onderdeel daarvan;
f. minderjarigen te kwetsen of daarmee te dreigen;
g. informatie te verspreiden of ter beschikking te stellen, die strijdig is met
de goede zeden en de openbare orde;
h. kinderpornografisch materiaal op te slaan, te verspreiden of ter beschik-
king te stellen;
i. anderen lastig te vallen, te bedreigen of op andere wijze inbreuk te
maken op hun privacy en andere rechten;
j. te spammen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden berich-
ten met dezelfde inhoud;
k. te hacken: het zonder toestemming binnendringen van een andere com-
puter of computersystemen daaronder begrepen pogingen daartoe;
l. denial of service-attack: het ondernemen van acties welke leiden tot
niet, of niet volledige beschikbaarheid van het Vodafone netwerk waardoor
de normale levering van Producten en Diensten onmogelijk wordt;
m. open relay: in het algemeen het ongeautoriseerd gebruik van mailservers
door derden;
n. gebruik te maken van het Nummer van een derde, zonder diens toestem-
ming, of zich op andere wijze uit te geven voor een ander.
2 De Gebruiker aanvaardt en erkent dat Vodafone niet verplicht is tot
monitoring van de Producten en Diensten en dat Vodafone gerechtigd is
materiaal en informatie ter beschikking te stellen aan de bevoegde instanties
in overeenstemming met de wet.
3 Vodafone is gerechtigd zodra zij kennis heeft van, dan wel door een
derde op de hoogte wordt gesteld van, activiteiten of informatie, of van feiten
of omstandigheden waaruit het onrechtmatige karakter blijkt of niet op voor-
hand onwaarschijnlijk mag worden geoordeeld, de toegang tot het Vodafone
netwerk (blijvend) te weigeren of de Overeenkomst met de Contractant te
beëindigen dan wel de toegang tot Producten en Diensten (blijvend) te
weigeren dan wel de informatie te verwijderen of de toegang daartoe
onmogelijk te maken zonder enige ingebrekstelling en enige schadeplicht
van Vodafone.

Artikel 11 Klachtenregeling
In aanvulling op de klachtenregeling zoals opgenomen in de AVC geldt voor
alle klachten of geschillen met betrekking tot de Producten en Diensten dat
consument-Gebruikers deze klachten of geschillen altijd in eerste instantie
schriftelijk dienen in te dienen bij Vodafone, afdeling Special Services,
Postbus 3500, 6401 CA Heerlen, met vermelding van de Toegangscode.
(Let op: dit adres is gewijzigd! Stuur uw correspondentie naar: Vodafone

Klantenservice, Postbus 1500, 6201 BM in Maastricht)

Artikel 12 Consumentenbescherming
1 Vodafone respecteert het dwingendrechtelijke Nederlandse consumen-
tenrecht.

2 In aansluiting hierop, alsmede in aansluiting op het bepaalde in artikel
1.1, laatste twee volzinnen, geldt dat het bepaalde in de artikelen 6 lid 8

(vrijwaring) en 8 (Aansprakelijkheid) niet geldt, behoudens voor zoverVodafone 
aannemelijk kan maken dat het daarin bepaalde, voor zover
relevant met betrekking tot het geschil, niet onredelijk bezwarend is voor de
consument-Gebruiker.
3 Indien door een wijziging van de Voorwaarden en/of de tarieven de ver-
plichtingen van de consument-Gebruiker aantoonbaar en in niet onbelangrijke
mate worden verzwaard of de rechten van de consument-Gebruiker aantoon-
baar en in niet onbelangrijke mate worden verminderd, heeft de consument-
Gebruiker het recht om de Overeenkomst binnen 30 dagen na het van kracht
worden van de wijziging op te zeggen zonder ter zake van die opzegging op
enigerlei wijze schadeplichtig te zijn.
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