
Gebruiksvoorwaarden Telenet Play Sports 

1. Algemeen 

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Telenet Play Sports – website 

en applicatie ("de Dienst"). 

1.2 Door de toegang tot en het gebruik van de Dienst stemt u ondubbelzinnig in met de 

toepasselijkheid en de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich 

ertoe deze na te leven, ongeacht of u al dan niet Telenet-klant bent.  

1.3 Voor zover er in deze gebruiksvoorwaarden niet van wordt afgeweken, blijven de 

algemene voorwaarden van Telenet [voor Telenet internet– en/of televisieklanten, 

met inbegrip van de bijzondere voorwaarden Telenet internet en/of Telenet 

televisie] onverminderd van toepassing, zoals u die hebt aanvaard wanneer u klant 

van Telenet bent geworden. U kunt de algemene voorwaarden van Telenet steeds 

raadplegen op https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/wat-zijn-de-algemene-

voorwaarden-van-telenet/. In aanvulling daarop gelden de productspecificaties [van 

Play Sports, en voor Telenet internet- en/of televisieklanten met inbegrip van de 

productspecificaties Telenet internet en/of Telenet televisie], zoals die worden 

toegelicht op de betrokken productpagina’s op www.telenet.be. De 

productspecificaties Play Sports gelden ook voor gebruikers die geen Telenet-klant 

zijn. 

2. Uw gebruik van de Dienst 

2.1 Ter beschikkingstelling van de Dienst  

(a) Telenet stelt bepaalde onderdelen van de Dienst enkel ter beschikking van 

Telenet-klanten met een abonnement Telenet Play Sports (die daartoe 

dienen in te loggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord).  

(b) De Dienst kan uitsluitend gebruikt worden voor privé-doeleinden.  

(c) De Dienst wordt aangeboden in de toestand waarin hij zich bevindt. U erkent 

uitdrukkelijk dat noch Telenet noch de leveranciers of ontwerpers van de 

inhoud van de Dienst enige garantie kunnen geven betreffende de 

rechtmatigheid, kwaliteit, functionaliteit, afwezigheid van gebreken of 

besmettend materiaal ( waaronder virussen, "worms", "trojan horses", "logic 

bombs" en dergelijke) of beschikbaarheid van de Dienst of van de inhoud van 

de Dienst. Mede rekening houdend met de bestaande technische 

beperkingen, de nieuwheid van de gehanteerde technologieën en de 

veelheid aan externe (potentieel) beïnvloedende factoren kan Telenet o.a. 

geen enkele garantie geven dat de Dienst steeds toegankelijk zal zijn en dat 

er geen onderbrekingen of fouten in de Dienst zullen zijn. Telenet is niet 

aansprakelijk voor schade die zou voortkomen uit onderbrekingen in de 

Dienst als gevolg van onvoorzienbare gebeurtenissen, server of internet 

malfuncties of overmacht. 

 

https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/wat-zijn-de-algemene-voorwaarden-van-telenet/
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2.2 Uw gebruiksrecht 

(a) Telenet verleent u een tijdelijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht 

om de Dienst te gebruiken.   

(b)  Telenet kan u nadere instructies geven inzake het gebruik van de Dienst 

wegens onder meer operationele, kwaliteits-en veiligheidsredenen. U 

verbindt zich ertoe deze instructies op te volgen. 

(c) U verbindt zich ertoe de Dienst niet te gebruiken in strijd met de openbare 

orde of goede zeden, of voor frauduleuze of onwettige doeleinden. U 

verbindt zich er verder toe een normaal gebruik van de Dienst te maken en u 

te onthouden van iedere activiteit die als onaanvaardbaar wordt beschouwd, 

waaronder (doch niet uitsluitend) het verspreiden van virussen, het gebruik 

van de Dienst om zich uit te geven voor iemand anders en het 

commercialiseren, voor het publiek toegankelijk maken of openbaar 

meedelen, geheel of gedeeltelijk downloaden, kopiëren of op enige andere 

wijze reproduceren en verspreiden, voor welke doeleinden ook, van 

intellectueelrechtelijk beschermde inhoud (zoals films, muziek en games).  

  (d) Indien u een zware en/of herhaalde inbreuk maakt op uw verplichtingen 

   onder deze gebruiksvoorwaarden kan Telenet de verlening van de Dienst  

  schorsen tot u aan al uw verbintenissen voldoet door middel van een 

            eenvoudige schriftelijke kennisgeving, ofwel de Dienst automatisch, van  

           rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigen zonder 

    opzegging of vergoeding.  

 

2.3 Apparatuur voor het gebruik van de Dienst 

(a) U verbindt zich ertoe om uitsluitend geschikte en behoorlijk functionerende 

apparatuur en software te gebruiken voor de Dienst. Zodra u bemerkt of 

redelijkerwijze dient te bemerken dat de door u gebruikte 

apparatuur/software niet geschikt is voor aansluiting op de Dienst, niet 

behoorlijk functioneert of het gebruik of de werking van de Dienst of het 

Telenet netwerk belemmert of verstoort, dient u uw gebruik van de 

apparatuur stop te zetten. Aanpassingen van de configuratie van uw 

apparatuur en/of software worden steeds op uw risico uitgevoerd. 

(b) Om de levering van de Dienst te vergemakkelijken kan het noodzakelijk zijn 

bepaalde programma’s (bv. cookies) te installeren op uw apparatuur. Door 

het gebruik van de Dienst wordt u hierover geïnformeerd en gaat u ermee 

akkoord dat Telenet dergelijke programma's installeert. 

2.4 De verwerking van persoonsgegevens 

De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via de Dienst is 

onderworpen aan het privacybeleid van Telenet (zie 

https://www.2.telenet.be/nl/privacy). Het privacybeleid vermeldt hoe u zich kan 

verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing 

doeleinden. Door uw gebruik van de Dienst verklaart u kennis te hebben genomen 

van het Privacybeleid en ermee akkoord te gaan. 

https://www.2.telenet.be/nl/privacy

