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Gebruiksvoorwaarden voor de gratis functies van de Charge&Fuel-
app 

 

1. Toepassingsgebied 
1.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gratis gebruik van de Charge&Fuel-

app. 
1.2. Deze gebruiksvoorwaarden worden overeengekomen wanneer u (de 'Gebruiker') in de App Store 

de Charge&Fuel-app wilt dowloaden. Deze zijn op elk moment toegankelijk voor de gebruiker in de 
Charge&Fuel-app onder 'Juridisch'. 

1.3. De Charge&Fuel-app ('App') is een aanbod van LogPay Transport Services GmbH, Schwalbacher 
Straße 72, 65760 Eschborn, Duitsland ('LogPay'). 

1.4. Indien u met LogPay een contract heeft afgesloten voor de Charge&Fuel Card en u met uw gebrui-
kersnaam inlogt, zal in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden het contract voor de Charge&Fuel 
Card van toepassing zijn. 

2. Voorwerp van het contract 
2.1. Met de stationszoeker kan de gebruiker gratis en zonder zich te registreren naar benzinestations 

en oplaadpunten zoeken. In de stationszoeker verstrekt LogPay informatie over de locatie (als sta-
tische informatie) en over het gebruik ervan (bijv. beschikbaarheid als dynamische informatie). 

2.2. De stationszoeker wordt aangeboden zonder garantie voor beschikbaarheid, tijdigheid, volledigheid 
of nauwkeurigheid. LogPay de actualiteit van de informatie steekproefsgewijs en voert zij kwali-
teitscontroles uit om haar dienstverlening voortdurend te verbeteren. 

2.3. De actualiteit van de gegevens hangt onder meer af van het ontvangst- en zendbereik van de radi-
ostations die door het respectieve afnamepunt ter beschikking worden gesteld, en kan worden 
beïnvloed door atmosferische omstandigheden, topografische omstandigheden, de positie van het 
voertuig en obstakels (bijv. bruggen en gebouwen). 

2.4. Als u de functies mobiel tanken of elektrisch opladen wilt gebruiken, moet u een Charge&Fuel Card-
contract met LogPay afsluiten en inloggen met uw gebruikersnaam. 

2.5. De gebruiker heeft niet het recht te beweren dat de Charge&Fuel-app gratis functies biedt of functies 
die zonder registratie kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld de stationszoeker. LogPay heeft het 
recht om deze functies, zoals de stationszoeker, te allen tijde geheel of gedeeltelijk te verwijderen, 
te wijzigen, of extra functies aan de stationszoeker of de Charge&Fuel-app toe te voegen. 

2.6. Voor zover de gebruiker persoonsgegevens aan LogPay verstrekt, verwerkt LogPay deze gegevens 
uitsluitend om de gebruiker de functies van de stationszoeker te kunnen bieden of om te voldoen 
aan wettelijke verplichtingen die aan LogPay zijn opgelegd. LogPay verwerkt de persoonsgegevens 
van de gebruiker niet voor andere doeleinden. 

3. Aansprakelijkheid 
LogPay is enkel aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, alsook voor schade als gevolg van 

letsel aan leven, lichaam of gezondheid. 

4. Auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten 
4.1. Alle rechten op de app en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van LogPay en haar licentiege-

vers. Dit omvat met name merkrechten, auteursrechten en rechten op databanken. 
4.2. De gebruiker mag de Charge&Fuel-app en de informatie die via de Charge&Fuel-app wordt ge-

toond, uitsluitend gebruiken om informatie in te winnen over tankstations en oplaadpunten voor zijn 
eigen behoeften. Het is met name verboden om de informatie die via de Charge&Fuel-app wordt 
getoond, voor andere doeleinden te gebruiken of te reproduceren, te verspreiden of openbaar te 
maken. 
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5. Wijzigingen 
LogPay behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen 
worden binnen een redelijke termijn aan de gebruiker meegedeeld. Indien de gebruiker niet akkoord 
gaat met de wijzigingen, zal hij of zij niet langer gebruik kunnen maken van de functies van de 
Charge&Fuel-app, die gratis zijn en zonder registratie kunnen worden gebruikt. 

6. Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht 
6.1. Indien de gebruiker handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder publiek-

rechtelijk fonds is, kan LogPay een procedure starten bij haar algemeen bevoegde rechtbank en 
alleen in dit rechtsgebied worden gedagvaard. Dwingende wettelijke bepalingen betreffende exclu-
sieve rechtsgebieden worden door deze bepaling onverlet gelaten. 

6.2. Op de zakelijke relatie is het Duitse recht van toepassing, tenzij dwingende wettelijke bepalingen 
anders voorschrijven. 

7. Uitsluitingsclausule 
Indien afzonderlijke clausules van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zouden 
zijn, zal de geldigheid van de overige clausules hierdoor niet worden aangetast. De ongeldige of 
niet-afdwingbare clausule wordt vervangen door de wettelijke bepalingen. 


