
 

 

Informatie over veiligheid en naleven van voorschriften  
Gebruik uw toestel op een verantwoordelijke manier. Lees voor gebruik alle instructies en 
veiligheidsinformatie om letsel te vermijden.  

 
 WAARSCHUWING! NIET NALEVEN VAN DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

KAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF ANDER LETSEL OF SCHADE 
VEROORZAKEN.  

 

Uw Kindle onderhouden 
Gebruik uw Kindle of zijn accessoires niet in regen of in de nabijheid van wasbakken of andere 
vochtige plaatsen. Zorg ervoor dat u geen voedsel of vloeistof op uw Kindle morst. Indien uw 
toestel toch nat wordt, koppel dan alle kabels los, zet de draadloze verbinding af (ga naar 
“Menu” en kies “Turn Wireless Off”) en laat het scherm naar de schermbeveiliging gaan. Wacht 
tot het toestel volledig droog is alvorens de schakelaar opnieuw naar de opstartstand te schuiven. 
Probeer niet uw Kindle te drogen met een uitwendige warmtebron, zoals een microgolfoven 
(magnetron), klassieke oven of haardroger. Maak het scherm schoon met een zachte doek; let 
erop dat u het niet schoonveegt met een stof die krassen kan veroorzaken. Wanneer u uw Kindle 
in een handtas of aktentas met u meedraagt, laat u best de boekomslag op het toestel om krassen 
te vermijden. 
Stel uw Kindle niet bloot aan extreme warmte of koude. Laat hem bijvoorbeeld bij temperaturen 
onder nul of bij grote hitte niet in de kofferruimte van uw auto zitten.  
 
Uw toestel repareren 
 
Indien uw toestel moet worden repareren of onderhouden, doe dan enkel beroep op door 
Amazon.com erkend personeel, door met ons contact op te nemen via de klantendienst vermeld 
op het einde van het deel “Tips en Foutopsporing”. Een onbehoorlijk uitgevoerde reparatie kan 
tot nietigheid van de garantie leiden. 
 
Veiligheidsrichtlijnen voor batterij  
 
De oplaadbare batterij in uw Kindle mag enkel door een erkende onderhoudsdienst worden 
vervangen. Voor verdere informatie over batterijen gaat u naar: 
http://www.amazon.com/kindleterms. 
 
Veiligheidsrichtlijnen voor koptelefoon  
 
Audio op hoog volume gedurende een lange tijd beluisteren kan hoorschade veroorzaken. Om dit 
te vermijden bevelen wij u de volgende tips aan: 

1. Houd het volume laag;  
2. Vermijd lang ononderbroken luisteren; en  
3. Draag een koptelefoon die de gewenste audio van het achtergrondgeluid isoleert.  

 



 

 

Veiligheidsrichtlijnen en naleven van de voorschriften voor draadloze 
apparatuur 
 
Zet Amazon Whispernet af in zones waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is of 
wanneer dit interferentie of gevaar kan veroorzaken. Sommige specifieke toestanden worden 
hieronder beschreven. Algemeen gesproken mag u uw Kindle niet gebruiken met Whispernet aan 
overal waar het gebruik van GSM-toestellen verboden is. 

Zet de draadloze verbinding af wanneer u vliegt 

Om mogelijke interferentie met vliegtuigsystemen te vermijden, vereisen vele 
luchtvaartmaatschappijen, met inbegrip van de Amerikaanse Federale Luchtvaartdienst (FAA), 
dat u toestemming krijgt van een lid van de bemanning om de draadloze service van uw toestel te 
gebruiken. Indien de draadloze service van uw toestel afgezet is, kunt u uw Kindle gebruiken om 
te lezen nadat een bemanningslid heeft aangekondigd dat het gebruik van elektrotechnische 
toestellen toegestaan is. 

Wees voorzichtig rond andere elektronische apparaten  

De Kindle genereert en gebruikt radiofrequente energie (RF) en kan deze uitstralen. Indien hij 
niet volgens de voorschriften wordt gebruikt, kan hij schadelijke interferenties voor 
radioverbindingen en elektronische uitrusting veroorzaken. Externe RF-signalen kunnen 
verkeerd geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermde elektronische bedieningssystemen, 
amusementsystemen en persoonlijke medische apparaten beïnvloeden. Hoewel de meeste 
moderne elektronische apparatuur tegen externe RF-signalen is afgeschermd, moet u bij twijfel 
toch de fabrikant raadplegen. Voor persoonlijke medische apparaten (zoals pacemakers en 
hoorapparaten) dient u uw arts of de fabrikant te raadplegen om u ervan te verzekeren dat ze 
voldoende beschermd zijn tegen externe RF-signalen. 

Maatregelen om interferentie te minimaliseren  

Indien uw Kindle schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst veroorzaakt (wat u 
kunt vaststellen door uw Kindle aan en uit te zetten) kunt u trachten de interferentie op te heffen 
door middel van een of meer van de volgende maatregelen: heroriënteer of verplaats de 
ontvangstantenne van de radio of televisie; vergroot de afstand tussen de radio of televisie en uw 
Kindle; sluit de toestellen en ontvangers op andere stopcontacten aan; of raadpleeg de radio- of 
televisiefabrikant of een ervaren radio- en televisietechnicus voor assistentie. 

Kijk uit naar borden 

Er zijn plaatsen waar RF-signalen een gevaar kunnen opleveren, zoals bijvoorbeeld in 
gezondheidszorginstituten en op bouwwerven. Indien u niet zeker bent, kijk dan uit naar borden 
die aanduiden dat tweerichtingsradio’s of GSM-toestellen moeten afgezet worden. 
 
Blootstelling aan radiofrequente energie 
 
Uw Kindle is zo ontworpen en vervaardigd dat het de emissiegrenswaarden voor blootstelling 
aan RF-energie (radiofrequentie), conform de regelgeving van de Amerikaanse Federale 
Communicatiecommissie (FCC) en regelgevende instanties van andere landen, niet overschrijdt. 



 

 

Informatie betreffende deze Kindle is geregistreerd bij de FCC en kan, na zoeken op het FCC-
identificatienummer voor dit toestel, gevonden worden onder de sectie “Display Grant” van 
http://www.fcc.gov/oet/ea/. U kunt het FCC-identificatienummer voor deze Kindle terugvinden 
op de achterkant van het toestel. 
 
FCC Compliance Statement (vertaling) 
  
Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-reglementering. Bediening van het toestel is 
onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit toestel mag geen schadelijke 
interferentie veroorzaken; en (2) dit toestel moet alle ontvangen interferentie aanvaarden, 
inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. 
 
Dit toestel werd getest en werd bevonden te voldoen aan de limieten voor een Klasse B digitaal 
toestel, zoals bepaald in deel 15 van de FCC-reglementering. Deze limieten werden vastgelegd 
om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. 
Er is echter geen garantie dat er geen interferentie in een specifieke installatie zal optreden. 
Dit toestel voldoet aan de “FCC Radio Frequency Emission Guidelines” en is gecertificeerd bij 
de FCC onder het FCC-identificatienummer dat men kan vinden op de achterkant van het toestel. 
 
Conformiteitsverklaring 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

1200 12th Avenue South Suite 1200 

Seattle, WA  98144-2734 

Datum: 6 augustus 2009 

Wij, Amazon Fulfillment Services, Inc., gevestigd te 1200 12th Avenue South Suite 1200, Seattle 
WA 98144-2734 verklaren hierbij onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat – enkel in de 
geteste configuratie van elektronisch displayapparaat met USB-laadkabel – het product: 

      Model:   D00701 

      Beschrijving:  Elektronisch displayapparaat 

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de volgende normen en/of andere 
normatieve documenten: 

 ETSI EN 301 511V9.0.2 

 ETSI EN 301 908-1 V3.2.1/-2 V3.2.1 

 ETSI EN 301 489-1 V1.8.1/ -7 V1.3.1/ -24 V1.4.1 

 EN 60950-1:2006 



 

 

 EN 62311:2008  

Wij verklaren hierbij dat het hierboven vernoemde product voldoet aan alle essentiële eisen van 
de R&TTE Richtlijn (99/5/EG) en de EMC Richtlijn (2004/108/EG) uitgevaardigd door de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen. De procedure voor conformiteitsbeoordeling, 
zoals bepaald in Artikel 10 en beschreven in Bijlage [II] van Richtlijn 1999/5/EG werd gevolgd 
met betrekking tot de artikelen:  

 R&TTE Artikel 3.1 (a) Gezondheid en Veiligheid  

 R&TTE Artikel 3.1 (b) EMC 

 R&TTE Artikel 3.2 Spectrumgebruik  

De technische documentatie betreffende de hierboven genoemde uitrusting wordt bijgehouden 
bij: 

Amazon EU Sarl, 
5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxemburg 

De gemachtigde persoon: 

 

Naam:  Ian Freed 

Titel:  Vicepresident 

 
 
De Kindle op gepaste wijze recycleren 
 
In sommige gebieden is het afvoeren van bepaalde elektronische apparaten gereglementeerd. 
Verzeker u ervan dat u de Kindle volgens uw lokale wetgeving en reglementering afvoert of 
recyclet. Voor informatie over recyclen van uw Kindle gaat u naar: 
http://www.amazon.com/kindle-recycling. 

 
ULcertificatienummer  

Het UL-certificatienummer van deze Kindle vindt u op de achterkant van het toestel. 

Productspecificaties  

Modelnummer — D00701 
Display — 6” diagonaal elektroforetisch display, resolutie: 600 x 800 pixel, 167 pixels per inch, 
16-bit grijsschaal.  



 

 

Afmetingen — 203,2 mm x 134,6 mm x 9,1 mm (8 inch x 5,3 inch x 0,36 inch). 
Gewicht — 289,2 g (10,2 ounces). 
Opslagcapaciteit — 2 GB interne opslag; ongeveer 1,4 GB beschikbaar voor de gebruiker. 
Audio — 3,5 mm stereo koptelefoonstekker, ingebouwde stereospeakers. 
Stroom — wisselstroomadapter en herlaadbare lithium-polymeerbatterij. 
Aansluiting — USB 2.0 (micro-B connector) HSDPA/GSM draadloze modem. 
Werktemperatuur — 0°C tot 35°C (32°F tot 95°F). 
Opslagtemperatuur — -10°C tot 45°C (14°F tot 113°F). 
 

KINDLE LICENTIEOVEREENKOMST EN GEBRUIKSVOORWAARDEN  

DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. 
(MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK “AMAZON” OF “WIJ”). GELIEVE DEZE 
LICENTIEOVEREENKOMST EN GEBRUIKSVOORWAARDEN TE LEZEN ALSOOK 
ALLE VOORSCHRIFTEN EN BELEIDSLIJNEN VOOR HET KINDLE-TOESTEL EN AAN 
HET TOESTEL VERWANTE DIENSTEN (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT 
TOT VOORSCHRIFTEN OF GEBRUIKSVOORWAARDEN WEERGEGEVEN OP DE 
WEBSITE AMAZON.COM OF DE KINDLE-WINKEL EN DE AMAZON.COM 
PRIVACYVERKLARING OP WWW.AMAZON.COM/PRIVACY) (TEZAMEN DEZE 
“OVEREENKOMST”) VOORDAT U DE KINDLE GEBRUIKT. DOOR GEBRUIK VAN DE 
KINDLE GEEFT U AAN DAT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST 
AANVAARDT.  

INDIEN U DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NIET AANVAARDT, 
DAN KUNT U DE KINDLE EN BIJHORENDE SOFTWARE TERUGZENDEN (INCLUSIEF 
DE ORIGINELE VERPAKKING, HANDLEIDINGEN EN TOEBEHOREN) BINNEN 
DERTIG (30) DAGEN NA DE AANKOOP TEGEN TERUGBETALING VAN DE 
AANKOOPPRIJS IN OVEREENSTEMMING MET HET KINDLE-RETOURBELEID. 

Het toestel en aanverwante diensten. Het Kindle-toestel (het “Toestel”) is een draagbaar 
elektronisch leestoestel dat draadloze verbinding gebruikt om gebruikers de mogelijkheid te 
geven om te winkelen, te downloaden, te browsen en boeken, kranten, tijdschriften, blogs en 
ander materiaal te lezen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. De “Dienst” betekent de 
draadloze verbinding, levering van digitale inhoud, software en ondersteuning en andere diensten 
die Amazon verleent aan de gebruikers van het Toestel. 

Draadloze verbinding 

Algemeen. Amazon levert u gratis draadloze verbinding voor aankopen van een bepaalde inhoud 
en download-diensten op uw Toestel. Een bepaald bedrag kan u worden aangerekend als u de 
draadloze verbinding op uw Toestel gebruikt voor andere doeleinden zoals browsen op het web 
en het downloaden van persoonlijke documenten, als u ervoor zou kiezen deze diensten te 
gebruiken. Wij hebben een lijst ter beschikking in de Kindle-winkel met de huidige tarieven voor 
dergelijke diensten. Amazon behoudt zich het recht voor om de draadloze verbinding op elk 
ogenblik stop te zetten of om de voorwaarden voor draadloze verbinding op elk ogenblik te 
wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot (a) beperking van het aantal en de omvang van 
gegevensbestanden die overgedragen worden met behulp van draadloze verbinding en (b) 



 

 

wijziging van het bedrag en de voorwaarden die van toepassing zijn op de tarieven voor 
draadloze verbinding. 

Bereik en onderbreking van de dienst. U beseft dat, indien uw Toestel zich bevindt in een 
gebied zonder toepasselijke draadloze verbinding, u mogelijk sommige of alle onderdelen van de 
draadloze diensten niet kunt gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de 
onbeschikbaarheid van draadloze diensten of onderbrekingen van draadloze verbinding. 

Uw gedrag. U verbindt zich ertoe dat u de door Amazon geleverde draadloze verbinding enkel 
zult gebruiken voor de Diensten die Amazon verleent voor het Toestel. U mag de draadloze 
verbinding niet gebruiken voor andere doeleinden.  

Digitale inhoud 

De Kindle-winkel. Via de Kindle-winkel kunt u op uw Toestel een verscheidenheid aan 
gedigitaliseerde elektronische inhoud downloaden, weergeven en gebruiken, zoals boeken, 
abonnementen op tijdschriften, kranten, dagbladen en andere periodiek verschijnende 
tijdschriften, blogs, RSS feeds en andere digitale inhoud, zoals van tijd tot tijd bepaald door 
Amazon (hierna afzonderlijk en tezamen “Digitale Inhoud”).  

Gebruik van Digitale Inhoud. Na betaling door u van de toepasselijke door Amazon bepaalde 
tarieven, verleent Amazon u het niet-exclusieve recht om een permanente kopie te bewaren van 
de toepasselijke Digitale Inhoud en deze een onbeperkt aantal keer te bekijken, gebruiken en 
weer te geven, uitsluitend op het Toestel of zoals toegestaan door Amazon als deel van de Dienst 
en uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Digitale Inhoud wordt 
verondersteld aan u in licentie te zijn verleend door Amazon krachtens deze Overeenkomst tenzij 
door Amazon anders bepaald.  

Beperkingen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is het verboden enige rechten met 
betrekking tot de Digitale Inhoud of een onderdeel ervan te verkopen, verhuren, leasen, 
distribueren, uitzenden, in onderlicentie uitgeven of anderszins over te dragen aan derden en u 
mag eigendomsmededelingen of –labels niet van de Digitale Inhoud verwijderen. Bovendien is 
het verboden anderen aan te moedigen, te helpen of toestemming te geven om de elementen die 
de Digitale Inhoud beveiligen te negeren, wijzigen, vernietigen of omzeilen. 

Abonnementen. Het volgende is van toepassing met betrekking tot de Digitale Inhoud die te 
uwer beschikking wordt gesteld op abonnementsbasis met inbegrip van maar niet beperkt tot 
elektronische kranten, tijdschriften, dagbladen en andere periodiek verschijnende tijdschriften 
(tezamen, “De Periodiek Verschijnende Bladen”): (i) u kunt uw abonnement opzeggen aan de 
hand van de opzeggingsinstructies in de Kindle-winkel; (ii) wij hebben het recht een abonnement 
naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving op te zeggen bijvoorbeeld als een bepaald 
Periodiek Verschijnend Blad niet langer beschikbaar is; (iii) indien wij een abonnement 
vroegtijdig opzeggen, dan heeft u recht op een terugbetaling pro rata temporis; (iv) wij behouden 
onszelf het recht voor om de abonnementsvoorwaarden en –tarieven van tijd tot tijd te wijzigen, 
met ingang van het begin van de volgende termijn; en (v) abonnementstarieven kunnen 
onderhevig zijn aan belastingen en deze zullen dan ook worden toegevoegd indien van 
toepassing. 

Software 



 

 

Definities. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het Toestel en op (a) alle software 
(en de media via welke deze software wordt verspreid) van Amazon of derden die vooraf werd 
geïnstalleerd op het Toestel op het ogenblik van de aankoop of op het ogenblik dat Amazon 
updates/upgrades levert voor de reeds geïnstalleerde software (tezamen, de “Op Het Toestel 
Geïnstalleerde Software”), tenzij u akkoord gaat met andere voorwaarden als onderdeel van een 
update/upgrade-proces; en (b) elke gedrukte, online of andere elektronische documentatie voor 
deze software (de “Documentatie”). In deze Overeenkomst betekent “Software” de Op Het 
Toestel Geïnstalleerde Software en de Documentatie tezamen. 

Gebruik van de Op Het Toestel Geïnstalleerde Software. U mag de Op Het Toestel 
Geïnstalleerde Software enkel op het Toestel gebruiken. Het is verboden individuele 
componenten van de Op Het Toestel Geïnstalleerde Software af te zonderen voor gebruik op een 
ander toestel of andere computer, over te dragen voor gebruik op een ander toestel of te 
gebruiken, geheel of gedeeltelijk, op een netwerk alsook alle rechten op de Software, geheel of 
gedeeltelijk, te verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, distribueren of in onderlicentie uit te geven 
of anderzijds overdragen. 

Verbod op reverse-engineering, decompileren, disassembleren of anderzijds omzeilen. Het 
is verboden het Toestel of de Software, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan reverse-
engineering te onderwerpen, te decompileren of disassembleren alsook afgeleide producten van 
de Software te creëren, functies of beveiligingen van het Toestel of de Software of mechanismen 
die operatief verbonden zijn met de Software te omzeilen, wijzigen, vernietigen of vervalsen, 
met inbegrip van maar niet beperkt tot, het vergroten of vervangen van de digital rights 
management-functionaliteit van het Toestel of de Software en u zal ook anderen niet 
aanmoedigen, helpen of toestemming geven om dit te doen. 

Automatische updates. Om uw Software up-to-date te houden, voorziet Amazon uw Toestel 
automatisch van updates/upgrades voor de Software. 

Exportregelgeving. U verbindt zich ertoe alle beperkingen en regelgeving van uitvoer en 
wederuitvoer van het Amerikaanse Department of Commerce en andere Amerikaanse 
agentschappen en overheden na te leven en de Software niet over te dragen naar een verboden 
land of de overdracht ervan naar een dergelijk land aan te moedigen, eraan mee te werken of toe 
te staan of anderzijds te handelen in strijd met deze beperkingen en regelgeving. 

Eindgebruikers bij de overheid. De Software is een “Commercial item” (commercieel product) 
zoals dit werd gedefinieerd in 48 C.F.R. § 2.101 (Amerikaanse Code of Federal Regulations), 
bestaande uit “Commercial Computer Software” (commerciële software voor computers) en 
“Commercial Computer Software Documentation” (documentatie over commerciële software 
voor computers) zoals deze termen gebruikt worden in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. § 
227.7202, wat van toepassing is. In overeenstemming met deze bepalingen is deze Software in 
licentie uitgegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de Verenigde Staten (a) enkel als 
“Commercial item” en (b) enkel met de rechten die worden toegekend aan alle andere 
eindgebruikers krachtens de voorwaarden van deze Overeenkomst. 

Algemeen 



 

 

Illegaal gebruik en voorbehoud van rechten. Het is niet toegestaan het Toestel, de Dienst of de 
Digitale Inhoud te gebruiken voor illegale doeleinden. U erkent dat de verkoop van het Toestel 
aan uzelf geen overdracht van intellectuele-eigendomsrechten van Amazon of haar leveranciers 
uitmaakt. Alle Software wordt in licentie verleend, niet verkocht, en deze licentie is niet-
exclusief. 

Ontvangen informatie. De Op Het Toestel Geïnstalleerde Software voorziet Amazon van 
gegevens over uw Toestel en de interactie van uw Toestel met de Dienst (zoals beschikbaar 
geheugen, uptime, logbestanden en signaalsterkte) en informatie die verband houdt met de 
inhoud van uw Toestel en uw gebruik ervan (zoals automatisch aanmaken van een bladwijzer op 
de laatst gelezen bladzijde en verwijdering van inhoud van het Toestel). Aantekeningen, 
bladwijzers, notities, highlights of soortgelijke markeringen die u aanbrengt in uw Toestel en 
andere door u geleverde informatie kunnen worden bewaard op onze servers in de VS. 
Information die wij ontvangen is onderhevig aan het privacy-beleid van Amazon.com.  

Octrooien. Het Toestel en/of de gebruikte methodes in verband met het Toestel zijn mogelijk 
beschermd door een of meerdere octrooien of octrooiaanvragen.  

Veranderingen in de Dienst. Amazon behoudt zich het recht voor om de Dienst te allen tijde te 
wijzigen, tijdelijk buiten werking te stellen of stop te zetten en Amazon aanvaardt geen 
aansprakelijkheid tegenover u indien zij beslist dit recht uit te oefenen. 

Beëindiging. Uw rechten onder deze Overeenkomst worden automatisch beëindigd zonder 
kennisgeving van Amazon indien u inbreuk pleegt op eender welke bepaling van deze 
Overeenkomst. In geval van beëindiging dient u elk gebruik van de Software stop te zetten en 
Amazon heeft het recht u onmiddellijk de toegang tot de Dienst of de Digitale Inhoud te 
weigeren zonder kennisgeving en zonder teruggave van enig tarief. Als Amazon er niet in slaagt 
om u uw verplichtingen krachtens deze overeenkomst te doen naleven, mag dit geenszins worden 
geïnterpreteerd als enige vorm van afstand van haar rechten. 

Afstand van garantie. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD EN U 
AANVAARDT DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENST, HET TOESTEL, DE DIGITALE 
INHOUD EN DE SOFTWARE UITSLUITEND OP EIGEN RISICO IS. MET 
UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE VAN ÉÉN JAAR, WORDEN DE 
DIENST, HET TOESTEL EN DE DIGITALE INHOUD GELEVERD IN DE STAAT 
WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN MET ALLE GEBREKEN EN ZONDER ENIGE 
GARANTIE EN AMAZON EN HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS WIJZEN 
ELKE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN MAAR 
NIET BEPERKT TOT, DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN 
VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, JUISTHEID, 
ONGESTOORD GEBRUIK EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, AF. 
MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR 
AMAZON OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN AMAZON MAAKT 
GEEN GARANTIE UIT. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS AFSTAND VAN 
STILZWIJGENDE GARANTIES VERBODEN. INDIEN EEN DERGELIJK 
RECHTSSTELSEL OP U VAN TOEPASSING IS, DAN ZIJN MOGELIJK SOMMIGE VAN 
DEZE (OF ALLE) VORIGE BEPALINGEN BETREFFENDE AFSTAND VAN GARANTIE, 



 

 

UITSLUITING OF BEPERKING, NIET VAN TOEPASSING OP U EN HEEFT U 
BIJKOMENDE RECHTEN. 

Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER DIT DOOR DE WET NIET VERBODEN 
IS, IS AMAZON, NOCH HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS 
AANSPRAKELIJK TEGENOVER U VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TEN 
GEVOLGE VAN INBREUK OP UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE, 
CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDER 
JURIDISCH BEGINSEL DAT VERBAND HOUDT MET DE DIENST, HET TOESTEL, DE 
DIGITALE INHOUD OF DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT 
TOT SCHADE TEN GEVOLGE VAN WINSTDERVING, VERLIES VAN INKOMSTEN, 
GEGEVENS OF HET GEBRUIK VAN HET TOESTEL OF DE SOFTWARE OF EEN 
AANVERWANT PRODUCT, ZELFS INDIEN AMAZON VAN DE MOGELIJKHEID VAN 
DEZE SCHADE OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT. IN IEDER GEVAL IS DE TOTALE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN AMAZON KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST 
BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DAADWERKELIJK VOOR HET TOESTEL WERD 
BETAALD. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING 
VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VERBODEN. 
INDIEN EEN DERGELIJK RECHTSSTELSEL OP U VAN TOEPASSING IS, DAN ZIJN 
MOGELIJK SOMMIGE VAN DEZE (OF ALLE) VORIGE BEPALINGEN BETREFFENDE 
BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET VAN TOEPASSING 
OP U EN HEEFT U BIJKOMENDE RECHTEN. 

Het recht van Washington is van toepassing. Deze Overeenkomst en elk conflict van welke 
aard ook dat tussen u en Amazon kan ontstaan, is onderhevig aan het recht van de staat 
Washington, de regels van conflictenrecht buiten beschouwing gelaten. 

Geschillen. ELK GESCHIL VOORTSPRUITEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE 
OVEREENKOMST WORDT ONDERWORPEN AAN VERTROUWELIJKE ARBITRAGE IN 
SEATTLE, WASHINGTON, BEHALVE WANNEER U OP EENDER WELKE WIJZE 
AMAZON’S INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN HEEFT GESCHONDEN OF 
DREIGT TE SCHENDEN; IN DAT GEVAL KAN AMAZON EEN DWANGVERBOD OF 
ANDERE GEPASTE MAATREGEL VERZOEKEN AAN ELKE RECHTBANK VAN DE 
STAAT OF FEDERALE RECHTBANK IN DE STAAT WASHINGTON EN U AANVAARDT 
DE EXCLUSIEVE RECHTSBEVOEGDHEID EN PLAATS VAN BERECHTING VAN DEZE 
RECHTBANKEN. De beslissing van arbiters is bindend en kan gebruikt worden als vonnis in 
elke bevoegde rechtbank. Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, kan geen enkele 
arbitrage-procedure krachtens deze Overeenkomst samengevoegd worden met een arbitrage-
procedure betreffende een andere partij die aan deze Overeenkomst onderhevig is, al dan niet via 
een “class arbitration”-procedure (procedure waarbij een groep een gemeenschappelijke 
vordering instelt). 

Deelbaarheid. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, nietig of om een of andere 
reden onafdwingbaar blijkt te zijn, dan zal deze bepaling de geldigheid en afdwingbaarheid van 
de overige bepalingen niet aantasten. 

Wijziging. Amazon behoudt zichzelf het recht voor om de bepalingen van deze Overeenkomst te 
wijzigen naar eigen goeddunken door de herziene voorwaarden te plaatsen op de Kindle-winkel 



 

 

of de website Amazon.com. Door het Toestel en de Software te blijven gebruiken na de datum 
waarop deze nieuwe voorwaarden in werking treden, wordt u verondersteld deze wijziging te 
aanvaarden. 

Contactgegevens. Voor communicatie met betrekking tot deze Overeenkomst kan u schriftelijk 
contact opnemen met Amazon op Amazon.com, ter attentie van: Legal Department, 1200 12th 
Avenue South, Suite 1200, Seattle, WA, 98144-2734. 

 
EEN JAAR BEPERKTE GARANTIE 
 
Deze garantie voor het Kindle-toestel (het "Toestel") wordt verstrekt door Amazon Fulfillment 
Services, Inc., 1200 12th Ave South, Suite 1200, Seattle, WA 98144-2734, Verenigde Staten van 
Amerika. 
 
Wij garanderen het Toestel bij normaal consumentengebruik tegen materiële defecten en 
fabricagefouten gedurende een periode van een (1) jaar vanaf de datum van de originele 
detailhandelaankoop. Indien gedurende deze garantieperiode een defect in het Toestel optreedt 
en indien u de instructies voor terugsturen van het Toestel opvolgt, zullen wij naar ons 
goeddunken en voor zover als wettelijk toegestaan (i) ofwel het Toestel repareren met gebruik 
van nieuwe of aangepaste onderdelen, (ii) ofwel het Toestel vervangen door een nieuw of 
aangepast toestel, (iii) ofwel u de totale koopsom van het Toestel of een gedeelte ervan 
terugbetalen. 
 
Deze beperkte garantie blijft van toepassing op reparaties, vervangingsonderdelen of een 
vervangingstoestel voor de resterende duur van de garantieperiode of voor negentig dagen, 
waarbij de langste van beide periodes geldt. Alle vervangen onderdelen en toestellen waarvoor 
een terugbetaling wordt verleend, worden onze eigendom. Deze beperkte garantie is enkel van 
toepassing op de onderdelen van het Toestel die niet onderhevig zijn geweest van een ongeval, 
onjuist gebruik, verwaarlozing, brand of andere uitwendige oorzaak, wijzigingen, reparaties of 
commercieel gebruik. 
 
Instructies. Neem contact op met de klantendienst (Customer Service) voor specifieke 
instructies voor het verkrijgen van garantieonderhoud voor uw Toestel: 
e-mail:  kindle-cs-support@amazon.com 
telefoon:  enkel in de VS: 1-866-321-8851 (gratis nummer)  

buiten de VS: +1-206-266-0927 (tegen betaling) 
 
Over het algemeen zult u het Toestel moeten sturen in de originele verpakking, of in een 
verpakking die een gelijkwaardige bescherming biedt, naar het door de klantendienst opgegeven 
adres. Voordat u uw Toestel voor garantieonderhoud terugstuurt, is het uw verantwoordelijkheid 
om alle gegevens, software, of andere materialen die u eventueel op uw Toestel hebt opgeslagen 
of bewaard, naar een ander apparaat te kopiëren. Het is mogelijk dat deze gegevens, software of 
andere materialen gedurende het onderhoud verloren gaan of in een ander formaat omgezet 
worden en wij zullen voor zulke schade of verlies niet verantwoordelijk zijn.  
 



 

 

Beperkingen. VOOR ZOVER DOOR DE WETGEVING TOEGESTAAN SLUITEN DE 
HIERBOVEN OPGESOMDE GARANTIE EN MAATREGELEN ALLE ANDERE 
GARANTIES OF MAATREGELEN UIT. WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE 
WETTELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES AF, INCLUSIEF DOCH NIET 
BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, VAN GESCHIKTHEID 
VOOR EEN BEPAALD DOEL EN TEGEN VERBORGEN OF LATENTE DEFECTEN. 
INDIEN WIJ BEPAALDE WETTELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET 
KUNNEN AFWIJZEN EN VOOR ZOVER DIT DOOR DE WETGEVING WORDT 
TOEGESTAAN, ZULLEN AL DEZE GARANTIES BEPERKT WORDEN TOT DE DUUR 
VAN DEZE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE EN TOT DE REPARATIE OF 
VERVANGING VAN HET TOESTEL ZOALS NAAR ONS GOEDDUNKEN ZAL WORDEN 
BESLIST. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN WORDEN GEEN BEPERKINGEN 
BETREFFENDE DE DUUR VAN EEN WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE 
TOEGELATEN. DE HIERBOVEN VERMELDE BEPERKING KAN DUS EVENTUEEL 
NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. 
 
WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RECHTSTREEKSE, BIJZONDERE OF 
INCIDENTELE SCHADE, DAN WEL GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT EEN 
INBREUK OP DE GARANTIE OF ONDER EENDER ANDERE WETSGRONDSLAG. IN 
SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DEZE BEPERKING NIET TOEPASSELIJK OP 
VORDERINGEN INGEVOLGE OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL, OF EENDER 
WELKE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OPZETTELIJKE DADEN EN/OF 
VERZUIMEN EN GROVE NALATIGHEDEN. DE HIERBOVEN VERMELDE 
UITSLUITING OF BEPERKING KAN DUS EVENTUEEL NIET OP U VAN TOEPASSING 
ZIJN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN 
RECHTSTREEKSE OF INCIDENTELE SCHADE, DAN WEL GEVOLGSCHADE, NIET 
TOEGESTAAN. DE HIERBOVEN VERMELDE UITSLUITING OF BEPERKING KAN DUS 
EVENTUEEL NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. 
 
Deze beperkte garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. U kan eventueel bijkomende 
rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied kunnen verschillen en deze beperkte 
garantie tast deze rechten niet aan. 
 
Mededelingen betreffende octrooien  
 
Het Kindle-toestel en/of de methodes gebruikt in verband met het Kindle-toestel kunnen 
eventueel door een of meerdere octrooien of in behandeling zijnde octrooiaanvragen gedekt zijn. 
MEG Layer-3 audio-decodeertechnologie in licentie gegeven door Fraunhofer IIS en Thomson. 
 
Mededelingen betreffende copyright en handelsmerken  
 
De software van het Amazon Kindle-toestel, de “Amazon Kindle Quick Start Guide”, en de 
“Amazon Kindle User’s Guide” © 2004 - 2009 Amazon Technologies, Inc. of haar filialen. Alle 
rechten voorbehouden. 
 



 

 

1-CLICK, AMAZON, het AMAZON.COM LOGO, het AMAZONKINDLE LOGO, AMAZON 
KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET en WHISPERSYNC zijn 
handelsmerken van Amazon Technologies, Inc. of haar filialen.  
 
Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo’s zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. 

 
NF Browser v3.4 © 1996 – 2008 ACCESS Co., Ltd. ACCESS is een handelsmerk of 
gedeponeerd handelsmerk van ACCESS Co., Ltd. in Japan en in andere landen. 
 
RealSpeakTM Solo © 2008 Nuance Communications, Inc. RealSpeakTM en Nuance® zijn 
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. in de 
Verenigde Staten en/of in andere landen. 
 
Alle andere merken, productnamen, maatschappijnamen, handelsmerken en servicemerken zijn 
het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. 
 
Versies in andere talen  

U kunt een versie van de “Kindle License Agreement and Terms of Use, One-Year Limited 
Warranty” en andere informatie over de Kindle bekijken in andere talen op 
http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 


