
 

 

KOOPVOORWAARDEN-BIJLAGE BIJ DE BBSLA VOOR RIME-WINKELS 

1. OMVANG & TOEPASSING 

1.1 De BlackBerry Solution licentieovereenkomst (“BBSLA”) is van toepassing op alle distributies via RIME-winkels 
(gratis en betaald). Deze Bijlage noemt de bijkomende koopvoorwaarden (“Koopvoorwaarden”) die van toepassing 
zijn op elke aankoop van een Aanbieding waarvoor RIME de geregistreerde handelaar (of diens vertegenwoordiger) 
voor de transactie is (hierna samen “Aankopen”, en de aankoophandeling “Aankoop” or “Gekocht” te noemen). RIME 
staat voor Research In Motion E-Commerce S.à.r.l., Research In Motion E-Commerce Corporation, Research In Motion 
E-Commerce Inc., of voor een ander met RIM geaffilieerd bedrijf dat op http://www.blackberry.com/legal/rime als 
distributeur van Aanbiedingen in uw rechtsgebied wordt genoemd. Een verwijzing naar ‘BlackBerry Commerce’ in 
een RIME-winkel of in gerelateerde communicatie wordt in samenhang met deze Koopvoorwaarden een verwijzing naar 
RIME geacht te zijn. Begrippen die in deze Bijlage met hoofdletters zijn voorzien zonder eerst te zijn gedefinieerd, zijn 
in de BBSLA gedefinieerd. Als u nog niet over een kopie van de BBSLA voor uw rechtsgebied beschikt, kunt u deze 
vinden op www.blackberry.com/legal.  

1.2 DEZE BIJLAGE WORDT EEN BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U, DE KOPER (WAARBIJ 
VERWIJZINGEN NAAR “U” OF “UW” OVEREENKOMSTIG DIENEN TE WORDEN GEÏNTERPRETEERD) EN 
RIME ZODRA U ZICH MET DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE AKKOORD VERKLAART DOOR HIERONDER 
OP ‘AKKOORD’ TE KLIKKEN, EN IS VAN TOEPASSING OP ALLE HIERNA VERRICHTE AANKOPEN, 
TENZIJ EN TOTDAT RIME AANGEEFT DAT ANDERE VOORWAARDEN OP EEN TOEKOMSTIGE AANKOOP 
VAN TOEPASSING ZIJN. ALS U DE VOORWAARDEN IN DEZE BIJLAGE (OF ELKE TOEKOMSTIGE 
BIJLAGE DIE BETREKKING HEEFT OP AANKOPEN DIE ONDER DERGELIJKE BIJLAGEN VALLEN) NIET 
WILT AANVAARDEN, BENT U NIET BEVOEGD OM TOT EEN AANKOOP OVER TE GAAN. WE VRAGEN U 
OM EEN KOPIE VAN DEZE KOOPVOORWAARDEN AF TE DRUKKEN EN TE BEWAREN. U KUNT ZE 
TEVENS VINDEN OP www.blackberry.com/legal. 

1.3 DOOR UZELF MET DEZE KOOPVOORWAARDEN AKKOORD TE VERKLAREN, GEEFT U AAN, EN 
GARANDEERT U NAAR RIME TOE, DAT U VOLGENS DE WETTEN VAN UW RECHTSGEBIED 
MEERDERJARIG BENT. 

1.4 Een door U geplaatste bestelling is een aanbod van U aan RIME om een Aanbieding te kopen op basis van de 
voorwaarden van de BBSLA zoals aangepast in deze Bijlage, en afhankelijk van aanvaarding door RIME. Aanvaarding 
van een contract voor een specifieke Aankoop wordt geacht op de vroegste van de volgende tijdstippen plaats te vinden: 
(a) het moment waarop RIME Uw betaling voor de Aankoop aanvaardt; of (b) het moment waarop RIME U een 
bevestiging doet toekomen, waardoor U toegang krijgt tot de Aanbieding door middel van downloaden of anderszins. 
De Koopvoorwaarden vormen een aparte overeenkomst tussen U en RIME voor elke Aanbieding, en elk defect of elke 
tekortkoming in een specifieke Aanbieding geeft U niet het recht om Uw Aankopen voor andere Aanbiedingen op te 
zeggen, ongeacht of deze op hetzelfde moment zijn besteld, of niet. 

1.5 U erkent dat RIME optreedt als de vertegenwoordiger van de Verkoper van de Aanbieding met betrekking tot het 
voltooien van de Aankoop, en, behalve met betrekking tot In-App Producten, het voltooien van de levering van de 
Aanbieding bij U. RIME’s levering van Aanbiedingen gebeurt door U in gelegenheid te stellen om de Aanbieding te 
downloaden naar Uw BlackBerry Handheld Software, of om vanuit Uw software toegang tot de Aanbieding te krijgen. 
U erkent tevens dat In-App Producten niet op de servers van RIME zijn opgeslagen, en niet via een RIME-winkel 
worden gedistribueerd, en dat de Verkoper van deze In-App Producten, en niet RIME, verantwoordelijk is om de 
levering van de In-App Producten aan U te verzorgen. 

1.6 RIME kan naar eigen goeddunken Uw bestelling (zonder aansprakelijkheid) afwijzen. In dat geval zullen geen kosten 
worden aangerekend of via Uw vaste betaalmiddel worden afgeboekt. RIME zal elke eventueel reeds door U verrichtte 
betaling met betrekking tot die Aanbieding aan U terugstorten. 

1.7 U verklaart dat U de Aankopen voor Uw eigen persoonlijke gebruik verricht, en niet voor doorverkoop. 

1.8 Met betrekking tot Aankopen omvat het in de BBSLA genoemde recht tot het maken van updates, veranderingen en 
aanpassingen aan een RIME-winkel zonder voorafgaande kennisgeving tevens het wijzigen van prijzen en 
Koopvoorwaarden, inclusief verandering van voorwaarden met betrekking tot de RIME-winkel en de verwerking door 
RIME van In-App Producttransacties door middel van de BlackBerry Payment Service, op voorwaarde dat dergelijke 
wijzigingen enkel betrekking hebben op bestellingen die bij ingang van de wijziging nog niet zijn Aanvaard. Er bestaat 



 

 

geen prijsbescherming, en als U ervoor kiest om door te gaan met een bestelling die op het moment van de verandering 
nog niet is Aanvaard, erkent U dat de Aanbieding zal worden geleverd in overeenstemming met de gewijzigde of 
aangepaste beschrijving, prijs en Koopvoorwaarden. 

1.9 RIME mag documentatie in verband met transacties bewaren voor zolang dit door geldend recht is toegestaan. U doet er 
goed aan om ook zelf een kopie van alle documenten te bewaren die verband houden met Uw Aankopen via een RIME-
winkel. Op schriftelijk verzoek kan RIME U eventueel, zonder garantie, kopieën van dergelijke documenten 
verschaffen. 

2. RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

2.1 RIME behoudt zich het recht voor om Uw locatie en Betaalgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) te verifiëren, en 
andere stappen te ondernemen om Uw identificatie te valideren ter bescherming tegen fraude of diefstal. 

2.2 U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de wachtwoorden die U gebruikt bij het verschaffen van toegang tot 
en het gebruik van een RIME-winkel en/of bij het verrichten van betalingen voor Aanbiedingen. De bepalingen in de 
BBSLA met betrekking tot wachtwoorden zijn tevens van toepassing op Uw gebruik daarvan bij het verrichten van 
Aankopen. Nadat U Uw wachtwoord eenmaal hebt ingevoerd, hoeft U Uw wachtwoord tijdens de in de 
Betalingsinstellingen ingestelde periode bij het verrichten van Aankopen niet opnieuw in te voeren. Als U liever bij elke 
Aankoop opnieuw Uw wachtwoord invoert, dient U dit bij de Betalingsinstellingen op te geven. 

2.3 De Aanbiedingen die via een RIME-winkel worden aangeboden, zijn bestemd voor individuen die voldoende capabel en 
wettelijk bevoegd zijn om zich akkoord te verklaren met de bepaling met betrekking tot het verstrekken van benodigde 
gegevens, en om een bindende en afdwingbare overeenkomst aan te gaan. U verklaart financieel en anderszins 
verantwoordelijk te zijn voor Uw gebruik van de RIME-winkel, evenals voor elk ander gebruik dat door anderen van 
Uw account en login-information wordt gemaakt, waaronder, zonder beperking, minderjarigen, en U verklaart toe te 
zien op elk gebruik van een RIME-winkel en op elke Aankoop die onder Uw naam of Uw account door Uw Bevoegde 
Gebruikers wordt gemaakt. 

2.4 RIME behoudt zich het recht voor om stappen te ondernemen waarvan RIME gelooft dat zij noodzakelijk en gepast zijn 
om naleving van deze Koopvoorwaarden of van een deel daarvan af te dwingen en/of te verifiëren, inclusief het 
faciliteren van de overdracht van toepasselijke belastingen aan overheidsorganen, en van kosten aan de Verkoper van de 
Aanbiedingen die U hebt Gekocht (inclusief, zonder beperkingen, het recht van RIME om medewerking te verlenen aan 
juridische procedures die samenhangen met Uw gebruik van de Aanbiedingen en/of een claim van derden volgens welke 
Uw gebruik van de Aanbiedingen onwettig en/of een inbreuk op aan deze derden toebehorende rechten zou zijn). U 
verklaart dat RIME het recht heeft, zonder daarbij naar U toe aansprakelijk te zijn, om gegevens over U aan de fiscale of 
ordehandhavende overheden en ambtenaren te verstrekken, en/of aan derden, wanneer RIME van mening is dat dit 
redelijk, noodzakelijk, of gepast is met het oog op de naleving en/of verificatie van een deel van deze Koopvoorwaarden 
(inclusief, zonder beperkingen, het recht van RIME om medewerking te verlenen aan juridische procedures die 
samenhangen met Uw gebruik van de Aanbiedingen en/of een claim van derden volgens welke Uw gebruik van de 
Aanbiedingen onwettig en/of een inbreuk op aan deze derden toebehorende rechten zou zijn). 

3. PRIJZEN, BELASTINGEN EN BETALINGSVOORWAARDEN 

3.1 De prijzen die voor Aanbiedingen van toepassing zijn, zijn de prijzen die zijn weergegeven in het 
Aankoopbevestigingsscherm, en zij kunnen onderworpen zijn aan belastingen, zoals die door RIME redelijkerwijs 
worden vastgesteld. De prijs en de belasting zullen door middel van het door U goedgekeurde betaalmiddel op het 
ogenblik van de Aanvaarding van Uw bestelling in rekening worden gebracht. U BENT VERANTWOORDELIJK 
VOOR DE BETALING VAN DEZE BEDRAGEN. Voor alle duidelijkheid: er vinden geen terugstortingen plaats als de 
prijs na Uw Aankoop van een Aanbieding wordt verlaagd, of als later een promotie plaatsvindt van een door U reeds 
gekochte Aanbieding. Als U van mening bent dat Uw goedgekeurd betaalmiddel ten onrechte een bedrag is 
aangerekend, dient U de klantendienst van de RIME-winkel hiervan binnen 30 dagen na Uw Aankoop op de hoogte te 
brengen, via https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic. 

3.2 Sommige Aanbiedingen zijn enkel beschikbaar op basis van een automatisch verlengd abonnement, dat bedoeld is om U 
tijd, inspanning en risico’s te besparen, in die zin dat Uw abonnement automatisch wordt verlengd voordat het verloopt. 
Door het kopen van een automatisch verlengde abonnementsaanbieding verklaart U dat Uw abonnement automatisch 
voor opeenvolgende periodes mag worden verlengd, en dat U RIME expliciet toestemming verleent om bij elke 
verlenging de verschuldigde abonnementskosten bij het door U gekozen betaalmiddel in rekening te brengen, tot U (of 



 

 

bij geschenkabonnementen, U of de ontvanger van het geschenk) het abonnement opzegt, of tot RIME de automatische 
verlenging van het abonnement staakt. Voor elke door u gekochte automatische verlengde abonnementsaanbieding 
ontvangt U ten minste één email op het door U met betrekking tot Uw BlackBerry ID opgegeven adres, om U op 
voorhand aan de aankomende verlenging te herinneren. U hebt de volledige controle over Uw abonnement, en u kunt de 
automatische verlenging op elk moment opzeggen. De door U te ontvangen bevestigings-email zal instructies bevatten 
over de manier waarop automatische verlenging van Uw abonnement kan worden opgezegd. Let op: als U Uw 
abonnement op een specifieke Aanbieding opzegt, dient U Uw abonnement zelf te verlengen om een onderbreking van 
toegang tot de Aanbieding te voorkomen. 

3.3 Alle kosten met betrekking tot Aankopen worden met het door u in samenhang met een specifieke RIME-winkel 
geselecteerde betaalmiddel geboekt. Als U Uw betaalmiddel wenst te wijzigen, kunt U dit doen onder het 
Betalingsinstellingen-menu in de RIME-winkel. 

4. VERKOPERS-LICENTIEVOORWAARDEN 

4.1 Net als bij gratis distributie via een RIME-winkel wordt het eigendomsrecht op Inhoud en software-aanbiedingen bij 
Aankopen niet overgedragen. U hebt het recht om kopieën van de door u Gekochte Inhoud en software-aanbiedingen te 
gebruiken in overeenstemming met de gebruiks- en licentievoorwaarden en -regels, of met andere voorwaarden die bij 
de Aanbieding horen (“Verkopers-Licentievoorwaarden”). De BBSLA bepaalt de voorwaarden die van toepassing 
zijn wanneer geen specifieke Verkopers-Licentievoorwaarden zijn opgesteld. Soms kunnen Verkopers-
Licentievoorwaarden in de regels voor het gebruik van een bepaalde dienst zijn opgenomen. Als U bijvoorbeeld een film 
huurt, kan er een beperking zijn van de tijdsperiode binnen welke U de film moet beginnen te bekijken (bijvoorbeeld 
binnen 30 dagen na de Aankoop), of er kan een beperking zijn van de tijdsperiode binnen welke U een film tot het einde 
moet hebben bekeken nadat U eraan bent begonnen (bijvoorbeeld binnen 24 uur). Er kunnen ook beperkingen zijn met 
betrekking tot de aard van de modellen of toestellen, of tot het aantal toestellen waarop U de film mag bekijken. U 
erkent en stemt ermee in dat Uw gebruik van bepaalde Aanbiedingen automatisch en zonder aankondiging kan worden 
stopgezet, in overeenstemming met de geldende Verkopers-Licentievoorwaarden. 

5. RISICO’S EN BACK-UPS 

5.1 Tenzij in deze Koopvoorwaarden anders is voorzien, wordt het risico op verlies of beschadiging van de Aanbiedingen en 
In-App Producten in de RIME-winkel van RIME c.q. van de Verkoper van de Aanbieding tijdens het downloaden aan U 
overgedragen. Net als bij andere distributies van Aanbiedingen is het zo dat zodra U een Aanbieding hebt gedownload, 
zij onder Uw verantwoordelijkheid valt, en dat noch RIME of één van de daaraan geaffilieerde bedrijven, noch de 
Verkoper van de Aanbieding, naar U toe aansprakelijk is voor verlies, vernietiging, of schade aan dergelijk materiaal. U 
doet er goed aan om een back-up van Uw Aanbiedingen te maken. Uw archief in de RIME-winkel (“My World”) laat U 
bepaalde Software en producten van Derden een aantal keren op uw mobiele apparatuur installeren en de-installeren. Dit 
wordt meer in detail uitgelegd in de regels van My World, die overigens periodiek kunnen worden gewijzigd.  

6. RIME’S RESTITUTIEREGELING, ONDERSTEUNING VOOR DE RIME-WINKEL, EN ONDERSTEUNING 
VOOR PRODUCTEN 

6.1 Alle Aankopen vallen onder de Restitutieregeling van RIME, die u kunt terugvinden op 
http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy, en periodiek zal worden aangepast. 

6.2 Met betrekking tot de ondersteuningsdiensten die beschikbaar zijn voor de RIME-winkel en voor downloadproblemen, 
verwijzen we naar de supportwebpagina van de desbetreffende RIME-winkel. De Verkopers van de Aanbiedingen zijn 
verantwoordelijk voor de garanties en de ondersteuning voor hun Aanbiedingen. 

6.3 DE BEPALINGEN VAN DE BBSLA MET BETREKKING TOT EEN AANBIEDING, WAARONDER DE 
BEPALINGEN MET BETREKKING TOT EEN AANBIEDINGSTYPE ZOALS SOFTWARE, RIM-DIENSTEN, 
PRODUCTEN VAN DERDEN EN DIENSTEN VAN DERDEN, ZIJN ALLEMAAL VAN TOEPASSING OP UW 
AANKOPEN VAN AANBIEDINGEN. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE ZIJN DE IN DE BBSLA 
OPGENOMEN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE LICENTIE, PRIVACY, EXPORT, GARANTIE, 
DISCLAIMERS, UITZONDERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE VAN TOEPASSING 
ZIJN OP SOFTWARE, RIM-DIENSTEN, PRODUCTEN VAN DERDEN EN DIENSTEN VAN DERDEN, 
ALLEMAAL VAN TOEPASSING OP UW AANKOPEN VAN AANBIEDINGEN, VOOR ZOVER HET HIERBIJ 
OM SOFTWARE, RIM-DIENSTEN, PRODUCTEN VAN DERDEN EN DIENSTEN VAN DERDEN GAAT. VOOR 
ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN GELDEN DE BEPERKINGEN, UITZONDERINGEN, EN DISCLAIMERS IN 



 

 

DE BBSLA TEVENS VOOR DE DIENSTVERLENERS VAN RIME, (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, 
VERLENERS VAN DIENSTEN MET BETREKKING TOT HET VERWERKEN VAN BETALINGEN).  

7. VERGUNNINGEN EN DOUANERECHTEN  

7.1 Het is mogelijk dat U ten gevolge van het downloaden van aanbiedingen onderworpen bent aan, en verantwoordelijk 
bent voor de betaling van douane- en/of invoerrechten. Dergelijke bijkomende douane- of invoerrechten moeten door U 
zelf worden betaald. Neem contact op met een douanekantoor in het desbetreffende rechtsgebied voor meer informatie 
over het geldende douanebeleid en douanerechten. 

7.2 U moet op eigen kosten licenties of vergunningen aanvragen van overheids- of andere instanties, voor zover deze vereist 
zijn in verband het de aankoop of het gebruik van de Aanbiedingen, en deze eventueel op verzoek aan RIME 
voorleggen. Het nalaten hiervan geeft u niet het recht om de betaling voor de Aanbieding op te schorten of uit te stellen. 
Eventuele bijkomende kosten die door RIME worden opgelopen ten gevolge van Uw niet-naleving van de bepalingen in 
dit artikel moeten door U worden vergoed. Aanbiedingen kunnen onderworpen zijn aan export-, import- en 
gebruikswetten en -regels in het gebied waar U deze in ontvangst neemt, van waaruit U ze exporteert, waarnaar u ze 
importeert, of in andere relevante rechtsgebieden, U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze wetten en 
regels, en garandeert dat u niets zult ondernemen met de bedoeling om deze te schenden. U verklaart verder dat U RIME 
en eventueel RIME’s dienstverleners schadeloos zult stellen voor de gevolgen van een eventuele nalatigheid Uwerzijds 
met betrekking tot het naleven van de bepalingen in dit artikel.  

8. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN UW PRIVACY 

8.1 Behalve de gegevens met betrekking waartoe U in de BBSLA reeds hebt toegezegd dat RIME deze mag Verwerken om 
Uw Aankopen te voltooien en te leveren, mag RIME ook het door U opgegeven betaalmiddel, de rekeninggegevens en 
andere gegevens zoals Uw creditcard-nummer, Uw rekeningadres, de gegevens van Uw Airtime Service Provider, 
informatie over gedownloade en gekochte Aanbiedingen, toestelidentificatiegegevens en andere relevante 
gebruikersgegevens zoals Uw locatie op het moment van Aankoop (“Betaalgegevens”) verwerken. U verklaart dat 
RIME dergelijke gegevens zowel direct als indirect mag ontvangen van dienstverleners die hulpdiensten aan RIME 
leveren, bijvoorbeeld het verwerken van betalingen zoals PayPal, creditcard-bedrijven, of in het geval van een dienst die 
door een service provider direct in rekening wordt gebracht en die aan deze Koopvoorwaarden onderworpen is, Uw 
Airtime Service Providers, al naar gelang wat van toepassing is. U gaat ermee akkoord dat RIME Uw Betaalgegevens 
aan derden (geregistreerde handelaars), betalingsverwerkingsbedrijven, en andere entiteiten mag doorgeven, voor zover 
dit redelijkerwijs bevorderlijk is voor het faciliteren van de Aankoop en bijkomende services. In sommige gevallen, 
waarin U voorheen aan Derden (geregistreerde handelaars) Uw creditcard-gegevens hebt gegeven, kunt U worden 
gevraagd of deze derden deze gegevens aan RIME mogen verstrekken, voor gebruik door RIME als deze optreedt als 
geregistreerde handelaar voor Uw Aankopen. Als RIME dergelijke Betaalgegevens ontvangt, zal het deze gegevens 
gebruiken op een manier die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het faciliteren van Uw Aankopen in overeenstemming 
met deze Koopvoorwaarden.  

8.2 Persoonlijke, door RIME en geaffilieerde bedrijven en dienstverleners verwerkte Betaalgegevens zullen in 
overeenstemming met het Privacy-beleid van RIM worden behandeld. (Dit Privacy-beleid wordt hierbij door middel van 
verwijzing opgenomen, en kan worden nagelezen op www.blackberry.com/legal, of via e-mail worden aangevraagd op 
legalinfo@rim.com). Een dergelijke verwerking kan bestaan uit het leveren van Uw Aankopen en het verlenen van 
aanvullende diensten, zoals het bezorgen van Uw bestelling, het ontvangen van de betaling, het versturen van 
kennisgevingen met betrekking tot de status van Uw bestelling, het faciliteren van updates, of het verlengen van 
abonnementen op Aanbiedingen (indien van toepassing), het verbeteren van een RIME-winkel en het leveren van een 
doeltreffende klantenservice, het handhaven van de licentiebeperkingen, het doorsturen van relevante belastingen, het 
bevestigen van identiteit en het uitvoeren van een kredietwaardigheidsonderzoek, het onderzoeken en voorkomen van 
fraude, en het naleven van de wettelijke en statutaire eisen, of zoals wettelijk is toegestaan. Betaalgegevens kunnen door 
of namens RIME binnen of buiten het land waarin U verblijft worden verwerkt, waaronder, zonder beperkingen, in 
Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Singapore, of andere landen waar faciliteiten door of namens 
RIM Group of Companies of een andere toepasselijke dienstverlener worden verleend. Als U een inwoner bent van de 
Europese Economische Ruimte of van een ander land waarin toestemming vereist is voor het overdragen van 
persoonlijke gegevens buiten het rechtsgebied daarvan, Verklaart U zich akkoord met een dergelijke verwerking. 

9. BIJKOMENDE INFORMATION 

9.1 Contactgegevens en bijkomende informatie over RIME vindt u op http://www.blackberry.com/legal/rime.  


