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Rail 1435 B.V. en daaraan gelieerde groepsmaatschappijen, hierna te noemen: “Rail 1435”, biedt de Data-as-a-Service dienst SAM aan. Dit
betekent dat u door gebruik te maken van onze sensoren via het internet, de web applicatie, de mobile applicatie en API’s toegang heeft tot de
data, het platform SAM. Op het gebruik van onze diensten zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Mocht u vragen hebben over deze
gebruiksvoorwaarden of het platform SAM, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan info@rail1435.nl of in geval van
spoed te bellen naar +31 343 743400. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd eenzijdig worden gewijzigd door Rail 1435. U stemt
ermee in dat steeds de laatste versie van deze gebruiksvoorwaarden van toepassing is. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze vooraf
schriftelijk zijn aanvaard door Rail 1435.

Artikel 1. Algemeen
1.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle informatie en diensten die worden geleverd middels het platform SAM.

2.

De gebruiksvoorwaarden zijn ook beschikbaar via www.rail1435.nl.

3.

Indien een deel van deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze
gebruiksvoorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt dan vervangen door
een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de vervallen bepaling volgt.

4.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Gebruik platform SAM
1.

U krijgt van ons een persoonlijk account met wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot het platform SAM. Alleen u mag gebruik maken
van het persoonlijk account. U mag anderen geen toegang geven tot (een kopie van) het platform en/of onze software.

2.

U moet uw accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden. U bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan
nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord.

3.

U dient zorgvuldig en op redelijke wijze gebruik te maken van het platform. Hierbij dient u de belangen van Rail 1435 en overige
gebruikers van onze diensten in acht te nemen. U dient er zorg voor te dragen dat u geen belangen of rechten van derden schendt en
geen wet- en/of regelgeving overtreedt.

4.

U bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van uw internetverbinding, interne netwerk en alle overige
IT-systemen die nodig zijn voor het gebruik van het platform SAM.

5.

Wij hebben het recht om een account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met een account in strijd
wordt gehandeld met de wet of deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast hebben wij het recht om andere consequenties aan onjuist
gebruik te verbinden.

6.

Wij hebben het recht om het platform SAM te wijzigen, updates door te voeren en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van
het platform SAM aan te passen, te verwijderen of toe te voegen.

