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Gebruiksvoorwaarden voor myAudi  
 
Hartelijk dank dat u voor de diensten van AUDI AG hebt gekozen. De volgende gebruiks-
voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") gelden voor het gebruik van het platform my-
Audi ("myAudi") door u als gebruiker ("Gebruiker", "U"), dat door AUDI AG, Auto-Union-
Straße 1, 85057 Ingolstadt ("Audi") aan u ter beschikking is gesteld op basis van de vol-
gende gebruiksvoorwaarden.  
 
Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door.  
 
Door gebruik te maken van de aanbieding "Functions on Demand" (FOD) gaat u akkoord 
met de volgende gebruiksvoorwaarden. 
 
U kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment openen, opslaan en afdruk-
ken via de link "Gebruiksvoorwaarden" die beschikbaar is op myAudi. 
 
1. Reikwijdte en doel van myAudi 

 
1.1 myAudi wordt gratis aangeboden door AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingol-

stadt, geregistreerd in het handelsregister van de rechtbank in Ingolstadt onder 
nummer HRB 1. De contractpartner voor het gebruik van myAudi is AUDI AG. 
 

1.2 Met myAudi kunt u wereldwijd centraal informatie over uw voertuig opvragen of 
voertuigfuncties activeren en beheren. De beheersopties zijn afhankelijk van de voer-
tuiguitrusting en het land waarin uw myAudi account is geregistreerd. U hebt ook 
toegang tot digitale aanbiedingen met betrekking tot uw Audi voertuig. 

 
1.3  Bovendien kunt u myAudi gebruiken om bepaalde extra functies voor uw voertuig 

(bijv. de zogenaamde Functions on Demand) van geselecteerde importeurs (samen 
de "contractpartners") te kopen op marktplaatsen die gekoppeld zijn aan myAudi 
(bijv. myAudi Shop). Ter verduidelijking: het contract voor Functions on Demand 
wordt buiten Duitsland rechtstreeks tussen u en de contractpartner afgesloten vol-
gens de met u overeengekomen contractuele voorwaarden. Audi is geen partij bij dit 
contract. Binnen Duitsland komt het contract met Audi tot stand. In beide gevallen 
slaat Audi de door u verstrekte gegevens in het kader van het afsluiten van het con-
tract, zoals uw rekeninggegevens, centraal op in Audi systemen en voor u zichtbaar 
in myAudi, zodat u ze bij uw volgende bestelling op een van de marktplaatsen op-
nieuw kunt gebruiken en ze niet opnieuw hoeft in te voeren. Eveneens geeft myAudi 
u een centraal overzicht van de geschiedenis van bestellingen die op verschillende 
marktplaatsen zijn geplaatst. 
 

1.4 Eventueel zijn sommige services of functies die u in myAudi kunt gebruiken of die 
voor u toegankelijk zijn via myAudi, onderworpen aan aanvullende gebruiksvoor-
waarden of contractuele bepalingen.  

 
 

2. Gebruik van myAudi 
 

2.1 Audi verleent u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om myAudi op de 
juiste manier te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. 
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2.2 Voor zover dit technisch en economisch haalbaar is, zal Audi zich inspannen om er-
voor te zorgen dat myAudi zo goed mogelijk functioneert.  
 

2.3  Het is verboden om myAudi in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of de wettelijke 
bepalingen te gebruiken. Gebruik uw myAudi account niet in strijd met deze ge-
bruiksvoorwaarden en voer geen handelingen uit die de functionaliteit beïnvloeden 
of kunnen beïnvloeden (bijv. door de software aan te passen of andere scripts uit te 
voeren). U mag geen wijzigingen of toevoegingen aanbrengen of anderszins hande-
len waarbij de goede werking van myAudi wordt belemmerd of in gevaar wordt ge-
bracht. 

 
2.4 Onverminderd de verdere contractuele of wettelijke rechten van Audi, is Audi gerech-

tigd om uw recht om myAudi te gebruiken om zwaarwegende redenen te herroepen 
door de toegang tot myAudi te blokkeren. Van een zwaarwegende reden is in het 
bijzonder sprake als u bij het gebruik van myAudi in strijd met uw zorgvuldigheids-
plicht handelt bij de omgang met de toegangsgegevens of als u in strijd handelt met 
de toepasselijke wetgeving of deze voorwaarden. 
 

2.5 Audi kan myAudi op elk moment verder ontwikkelen en afzonderlijke functies toe-
voegen, wijzigen of verwijderen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op het be-
houd van een bepaalde functie. Een volledige beëindiging van myAudi zal echter al-
leen plaatsvinden na voorafgaande opzegging. 
 

3. Uw myAudi account 
 

3.1 U kunt zich registreren voor een myAudi account, ook zonder in het bezit te zijn van 
een Audi voertuig. U kunt bepaalde functies in myAudi echter alleen gebruiken als u 
een Audi voertuig bezit, zoals het beheer van uw voertuigfuncties.  

3.2 U bent ervoor verantwoordelijk dat de gegevens die u aan Audi verstrekt correct zijn.  
 

3.3 U kunt zich registreren voor myAudi door uw land, taal, aanhef, naam (voor- en ach-
ternaam), e-mailadres en een wachtwoord naar keuze op te geven. Audi stuurt u per 
e-mail een bevestigingslink, die slechts korte tijd geldig is. Door op de bevestigings-
link te klikken wordt uw registratie voor uw myAudi account voltooid. Optioneel kunt 
u bij de registratie al aanvullende gegevens in uw myAudi account opslaan, bijv. uw 
adres. Het opslaan van deze gegevens zorgt ervoor dat andere door u gebruikte ser-
vices en functies deze gegevens kunnen gebruiken zonder dat u deze opnieuw hoeft 
in te voeren, als u per afzonderlijk geval instemt met een dergelijk gebruik. 
 

3.4 Het wachtwoord voor toegang tot myAudi moet zo worden gekozen dat het voor der-
den niet gemakkelijk te raden is. U bent ervoor verantwoordelijk dat u uw toegangs-
gegevens beschermt tegen ongeoorloofde toegang en dat u hier vertrouwelijk mee 
omgaat. In het bijzonder moet er strikt vertrouwelijk worden omgegaan met het 
wachtwoord. U gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor 
alle activiteiten die plaatsvinden met uw myAudi account of wachtwoord, die te wij-
ten zijn aan uw nalatigheid. U gaat ermee akkoord alle noodzakelijke stappen te zet-
ten om ervoor te zorgen dat er vertrouwelijk en veilig wordt omgegaan met het 
wachtwoord en dat Audi onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld (via kundenbe-
treuung@audi.de) als u reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord bekend is 
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bij iemand anders, of als het wachtwoord zonder toestemming gebruikt is of ge-
bruikt zou kunnen worden. 
 

3.5 Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen 
door het wachtwoordherstelformulier te gebruiken op het aanmeldscherm van my-
Audi. 
 

4. Gegevensbescherming 
 
4.1 Audi beschermt uw persoonlijke gegevens en verwerkt ze alleen voor zover dit wet-

telijk is toegestaan of voor zover u hebt ingestemd met het gebruik ervan. Meer in-
formatie hierover treft u aan in "Gegevensbeschermingsinformatie myAudi". Alle 
rechten, in het bijzonder gebruiksrechten met betrekking tot overige gegevens – met 
name technische gegevens die geen persoonlijke verwijzing bevatten of waarvan de 
persoonlijke verwijzing is verwijderd (geanonimiseerde gegevens) – zijn voorbehou-
den aan Audi. Voor zover dit niet het geval is, zal de gebruiker Audi het niet-exclu-
sieve, tijdelijk en inhoudelijk onbeperkte, overdraagbare en sublicentieerbare recht 
toekennen om deze gegevens te gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor het ter 
beschikking stellen van myAudi. 

 
5. Auteursrechten  

 
5.1 Alle teksten, afbeeldingen en andere werken die op myAudi zijn gepubliceerd, zijn – 

tenzij anders vermeld – onderworpen aan het auteursrecht van Audi. Zonder schrif-
telijke toestemming van Audi mag u niets van de inhoud van myAudi verveelvoudi-
gen, verspreiden, opslaan, overdragen, verzenden, reproduceren, delen, wijzigen, 
vertalen of gedeeltelijk overnemen.  
 

5.2 Audi verleent u geen verdere rechten van welke aard dan ook, met uitzondering van 
de gebruiksrechten of andere rechten die in deze voorwaarden worden verleend. In 
het bijzonder verleent Audi u geen enkel recht op bedrijfsnamen, logo's of andere 
handelsmerken of op andere intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, 
patenten, gebruiksmodellen of ontwerprechten. 
 

6. Looptijd 
 

6.1 Elke partij heeft het recht om de gebruikersovereenkomst zonder opgave van reden 
te beëindigen. Dit is mogelijk via de functie "myAudi account verwijderen". Houd er 
rekening mee dat bij het verwijderen van het account alle persoonlijke gegevens, in-
clusief de gegevens met betrekking tot uw opgeslagen voertuigen, worden verwij-
derd. Als het account eenmaal is verwijderd, kunt u bovendien niet langer gebruik-
maken van de Audi connect services die aan myAudi zijn gekoppeld en kunt u zich 
niet langer abonneren op Functions on Demand. 

6.2 Audi kan de gebruikersovereenkomst voor myAudi op elk moment ontbinden door u 
schriftelijk, per e-mail of per sms op de hoogte te stellen, met inachtneming van een 
opzegtermijn van 6 (zes) weken. Als myAudi absoluut noodzakelijk is voor het ge-
bruik van een service die aan het account is gekoppeld, dan wordt de ontbinding op 
zijn vroegst van kracht op het moment dat de verplichting om deze service te verle-
nen eindigt.  
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6.3 Het wettelijke recht van ontbinding van de partijen om zwaarwegende redenen blijft 
onverminderd van kracht. 
 

6.4 Onverminderd het wettelijke opzeggingsrecht van Audi om zwaarwegende redenen 
heeft Audi het recht om de gebruiksovereenkomst zonder opzegtermijn onmiddellijk 
te beëindigen in geval van (i) inbreuk op toepasselijke wetgeving door u, of (ii) tech-
nische of juridische omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Audi vallen en 
ervoor zorgen dat Audi stopt met het leveren van myAudi aan alle gebruikers of spe-
cifiek aan u. 

 
 

7. Aansprakelijkheid van Audi  
 
7.1 Behoudens artikel 7.2, is de aansprakelijkheid van Audi jegens u beperkt op grond 

van of in verband met de levering van myAudi aan u in het geval van een licht nalatige 
schending van een wezenlijke contractuele verplichting volgens deze gebruiksvoor-
waarden beperkt tot schadegevallen die voorzienbaar en typisch contractueel zijn. 
Een "wezenlijke contractuele verplichting" volgens deze gebruiksvoorwaarden is een 
verplichting waarvan de naleving ervan wezenlijk is voor de juiste dienstverlening in 
overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, waarvan de schending ervan de 
doelstellingen van deze gebruiksvoorwaarden in gevaar brengt, en waarbij u als ge-
bruiker redelijkerwijs kan vertrouwen op de naleving ervan. Audi sluit zijn aanspra-
kelijkheid en de aansprakelijkheid van derde rechthebbenden uit ingeval van een 
licht nalatige schending van een niet-essentiële contractuele verplichting. 
 

7.2 De aansprakelijkheid van Audi en de aansprakelijkheid van derde rechthebbenden 
met betrekking tot grove nalatigheid, opzet of letsel met dodelijke afloop, lichame-
lijk letsel of gezondheidsschade wordt niet uitgesloten of beperkt door deze ge-
bruiksvoorwaarden.  
 

7.3 Voor zover de aansprakelijkheid van Audi beperkt of uitgesloten is, geldt dit ook voor 
de aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en agenten 
van Audi. 

 
7.4 U stemt ermee in om Audi volledig schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en 

uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten, die ontstaan als gevolg van uw nala-
tigheid of opzettelijke schending van deze gebruiksvoorwaarden. 

 
8. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden 

 
Audi kan deze gebruiksvoorwaarden redelijkerwijs aanpassen met werking voor de 
toekomst, bijvoorbeeld met het oog op wijzigingen in het wettelijke kader of om een 
betere functionaliteit van myAudi te garanderen. U dient deze gebruiksvoorwaarden 
daarom periodiek te controleren. We zullen kennisgevingen van wijzigingen in deze 
gebruiksvoorwaarden op deze pagina openbaar maken. De wijzigingen worden als 
geaccepteerd beschouwd als u niet binnen dertig (30) dagen na kennisgeving be-
zwaar maakt, voor zover Audi u in kennis stelt van deze gevolgen van het uitblijven 
van een bezwaar.  
Vanzelfsprekend is en blijft het gebruik van myAudi altijd gratis voor u. Dit geldt niet 
voor het gebruik van services en functies die zijn gekoppeld aan myAudi, waarvoor 
mogelijk kosten in rekening worden gebracht. 
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9. Jurisdictie, toepasselijk recht 

 
9.1 Als u myAudi als verkoper gebruikt, is de exclusieve jurisdictie voor alle claims in ver-

band met myAudi in handen van de rechtbank van Ingolstadt, Duitsland. 
 
9.2 Als u een consument bent, kan AUDI AG u alleen aanklagen bij de bevoegde recht-

bank van uw woonplaats of gewone verblijfplaats; aan de andere kant kunt u AUDI 
AG naast bij de bevoegde rechtbank in uw woonplaats of gewone verblijfplaats aan-
klagen bij een door de wet toegestane jurisdictie. 

 
 

9.3 Op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met myAudi en deze ge-
bruiksvoorwaarden, is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van 
toepassing; de toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake interna-
tionale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten. Als 
u een consument bent, is afwijkend hiervan het recht van toepassing van de staat 
waarin u uw woonplaats of gewone verblijfplaats hebt ten tijde van het sluiten van 
de overeenkomst. 

 
 
 
10. Geschillenbeslechting 

 
AUDI AG is niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslech-

tingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken. 

 
 
 


