
ALGEMENE	GEBRUIKERSVOORWAARDEN	WORLDCOIN

Welkom	bij	Worldcoin.	Deze	Voorwaarden	tussen	u	en	Tools	for	Humanity	Corporation,	een	bedrijf	uit	Delaware	(“Worldcoin”,	“wij”	of
“ons”)	regelen	uw	gebruik	van	en	toegang	tot	de	websites	en	applicaties	van	Worldcoin	(“Worldcoin-app”),	en	alle	bijbehorende	functies,
inhoud	en	diensten	die	we	u	leveren	(gezamenlijk	de	“Diensten”).

Lees	deze	Voorwaarden	zorgvuldig	door	voordat	u	de	Diensten	gebruikt	of	opent.	Door	toegang	te	verkrijgen	tot	of	gebruik	te	maken
van	de	Diensten	die	wij	leveren,	stemt	u	er	uitdrukkelijk	mee	in	gebonden	te	zijn	aan	deze	Voorwaarden	en	aan	onze	Privacyverklaring,
die	is	opgenomen	als	onderdeel	van	deze	Voorwaarden.

Let	op	twee	bijzonder	belangrijke	onderdelen	van	deze	Voorwaarden:

U	gaat	ermee	akkoord	om	geschillen	tussen	u	en	Worldcoin	op	te	lossen	door	bindende	arbitrage	in	plaats	van	in	de	rechtbank.
Raadpleeg	sectie	15	hieronder	voor	meer	informatie.

Niets	in	de	Diensten	vormt	een	aanbod	om	effecten	te	verkopen	of	het	verzoek	voor	een	aanbod	om	effecten	te	kopen.	De	Diensten
vormen	geen	beleggingsadvies.	Het	bezitten,	kopen	of	verkopen	van	Worldcoin-tokens	(“WLD”)	of	andere	Digitale	tokens	(zoals
gedefinieerd	in	sectie	2.1	hieronder)	is	wellicht	niet	toegestaan	waar	u	woont,	en	het	is	uw	verantwoordelijkheid	om	te	voldoen	aan
alle	toepasselijke	wetgeving.	Overweeg	of	het	kopen,	verkopen,	gebruiken	of	bezitten	van	Digitale	tokens,	inclusief	WLD,	geschikt	is
voor	u	in	het	licht	van	uw	financiële	omstandigheden	en	uw	begrip	van	Digitale	tokens.	De	waarde	van	WLD	en	andere	Digitale	tokens
kan	snel	veranderen	en	zij	kunnen	al	hun	waarde	verliezen.	We	garanderen	niet	dat	we	het	Worldcoin-netwerk	zullen	lanceren,	dat	het
Worldcoin-netwerk	zal	werken	zoals	gepland,	of	dat	WLD	waarde	zal	hebben.

1.	Toepassingsgebied	van	de	Voorwaarden

1.1	Privacy	en	Uw	gegevens.	Wanneer	u	de	Worldcoin-app	opent,	kunt	u	ons	categorieën	persoonlijke	informatie
verstrekken,	zoals	uw	naam	of	telefoonnummer.	Als	u	informatie	verstrekt	om	uw	bewijs	van	individualiteit	vast	te	stellen
en	om	uw	WLD-tokens	te	claimen,	kunt	u	speciale	categorieën	gevoelige	persoonsgegevens	verstrekken,	zoals	uw
biometrische	informatie.	In	onze	Privacyverklaring	en	ons	Toestemmingsformulier	voor	gevoelige	biometrische	gegevens
worden	de	gegevens	beschreven	die	we	van	u	verzamelen	en	hoe	we	deze	gebruiken.	Gebruik	de	Diensten	niet	als	u	niet
wilt	dat	wij	uw	gegevens	verzamelen	of	gebruiken	op	de	manier	die	wordt	beschreven	in	de	Privacyverklaring	of	het
Toestemmingsformulier	voor	gevoelige	biometrische	gegevens.

1.2	Geschiktheid.	Om	de	Diensten	te	gebruiken,	moet	u	voldoen	aan	deze	Voorwaarden	en	alle	toepasselijke	wetten.	U
mag	de	Diensten	niet	gebruiken	om	illegale	activiteiten	uit	te	voeren,	te	bevorderen	of	anderen	daarbij	te	helpen.

Daarnaast	moet	u	voldoen	aan	alle	volgende	criteria:

u	bent	18	jaar	of	ouder;	en

U	bent	niet	gevestigd	in,	onder	controle	van,	onderdaan	van	of	inwoner	van:	Syrië,	de	Krim-regio	van	Oekraïne,
Noord-Korea,	Iran,	Cuba	of	enig	ander	land	of	regio	waarmee	de	Verenigde	Staten,	de	Europese	Unie	of	enig
ander	land	of	rechtsgebied	de	handel	in	goederen	of	Diensten	heeft	beperkt;

U	bent	geen	“Specially	Designated	National”	(speciaal	aangeduide	staatsburger)	zoals	aangegeven	door	het
Amerikaanse	Department	of	the	Treasury	Office	of	Foreign	Assets	Control	(“OFAC”)	of	de	sanctielijsten	van
elk	ander	land,	en	uw	naam	staat	niet	op	de	Denied	Persons	List	(lijst	van	geweigerde	personen)	van	het
Amerikaanse	Department	of	Commerce	of	de	lijst	met	verboden	personen	van	elk	ander	land.

Als	u	niet	aan	al	deze	vereisten	voldoet,	mag	u	de	Diensten	niet	openen	of	gebruiken.

1.3	Beschikbaarheid.	Webpagina’s	die	de	Diensten	beschrijven	zijn	wereldwijd	toegankelijk,	maar	dit	betekent	niet	dat	alle
Diensten	of	dienstfuncties	legaal	of	beschikbaar	zijn	in	uw	land.	Toegang	tot	bepaalde	Diensten	(of	bepaalde
Dienstfuncties)	in	bepaalde	landen	kan	door	ons	of	buitenlandse	overheden	worden	geblokkeerd.	Toegang	tot	de	Orb	en
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onze	Orb-operators	is	niet	beschikbaar	in	Texas,	Illinois,	Washington,	Portland,	OR	en	Baltimore,	MD.	U	mag	VPN	of
soortgelijke	hulpmiddelen	niet	gebruiken	om	beperkingen	te	omzeilen.	Het	is	uw	verantwoordelijkheid	om	te	zorgen	dat
uw	gebruik	van	de	Diensten	legaal	is	waar	u	ze	gebruikt.	Diensten	zijn	niet	in	alle	talen	beschikbaar.

1.4	Updates.	We	kunnen	van	tijd	tot	tijd	wijzigingen	aanbrengen	aan	deze	Voorwaarden.	Als	we	dit	doen,	stellen	we	de
bijgewerkte	voorwaarden	beschikbaar	op	de	Diensten.	U	begrijpt	en	gaat	ermee	akkoord	dat	uw	voortgezette	gebruik	van
de	Diensten	nadat	we	dergelijke	wijzigingen	hebben	aangebracht,	uw	aanvaarding	van	de	bijgewerkte	Voorwaarden	vormt.
U	kunt	op	elk	moment	stoppen	met	het	gebruik	van	de	Diensten	als	u	niet	akkoord	gaat	met	deze	Voorwaarden.	Omdat	de
Diensten	zich	in	de	loop	van	de	tijd	ontwikkelen,	kunnen	we	alle	of	een	deel	van	de	Diensten	op	elk	moment	en	zonder
voorafgaande	kennisgeving	naar	eigen	goeddunken	wijzigen	of	stopzetten.

1.5	Aanvullende	Voorwaarden.	Aanvullende	algemene	voorwaarden	kunnen	van	toepassing	zijn	op	specifieke
toepassingen,	inhoud,	functies	of	delen	van	de	Diensten,	en	al	deze	aanvullende	algemene	voorwaarden	die	wij	aan	u
verstrekken,	maken	deel	uit	van	deze	Voorwaarden.

2.	Diensten

2.1	Niet-bewaakt

De	Worldcoin-app	bevat	een	niet-gehoste	en	niet-bewaakte	portemonnee	voor	het	aanhouden	van	ondersteunde
cryptovaluta’s,	niet-vervangbare	tokens	(non-fungible	tokens,	NFT’s),	digitale	valuta’s	of	digitale	activa	(inclusief	WLD	en
gezamenlijk	“Digitale	tokens”).	U	beheert	de	Digitale	tokens	die	in	de	portemonnee	worden	bewaard.	Met	de	Worldcoin-
app	worden	de	privésleutels	(die	het	wachtwoord	vertegenwoordigen	voor	toegang	tot	de	cryptovaluta)	rechtstreeks	op
uw	apparaat	opgeslagen.	Op	elk	moment	kunt	u,	onder	voorbehoud	van	internettoegang	en	de	congestie	op	de	blokketen,
uw	Digitale	tokens	intrekken	door	deze	naar	een	ander	blokketenadres	te	sturen.	Wanneer	u	uw	Digitale	tokens	in	de
portemonnee	houdt,	behoudt	Worldcoin	geen	controle	over	uw	portemonnee,	Digitale	tokens	of	privésleutels.	Gebruikers
zijn	verantwoordelijk	voor	het	risico	van	verlies	van	hun	privésleutels	en	noch	Worldcoin	noch	de	Worldcoin-app	kunnen
dergelijke	sleutels	achterhalen.

Aangezien	de	Worldcoin-app	een	niet-bewaakte	portemonnee	is,	krijgt	u	een	portemonneeadres	dat	aangeeft	waar	uw
Digitale	tokens	worden	bewaard	op	de	overeenkomstige	blokketen.	Het	adres	van	uw	portemonnee	is	toegankelijk	voor
andere	niet-bewaakte	portemonneeoplossingen.

2.2	Ondersteunde	Digitale	tokens

De	Worldcoin-app	ondersteunt	ERC-20-tokens.	We	kunnen	in	de	toekomst	ondersteuning	toevoegen	voor	extra	Digitale
tokens.	U	kunt	zien	welke	Digitale	activa	door	ons	worden	ondersteund	in	de	Worldcoin-app.

U	begrijpt	dat	het	verzenden	van	niet-ondersteunde	Digitale	tokens	naar	uw	Worldcoin-app-portemonneeadres	kan
betekenen	dat	u	de	toegang	tot	die	Digitale	tokens	volledig	verliest.	We	kunnen	geen	Digitale	tokens	herstellen	die	naar
het	verkeerde	portemonneeadres	worden	verzonden.	Zorg	ervoor	dat	u	te	allen	tijde	de	juiste	Digitale	tokens	naar	het
juiste	portemonneeadres	stuurt	en	test	altijd	een	transactie	met	een	klein	aantal	Digitale	tokens.

2.3	Aanbiedingen	en	toegang

Wanneer	u	interactie	hebt	met	uw	Digitale	tokens	-	zoals	het	verzenden	naar	een	ander	blokketenadres	of	het	verbinden
met	een	gedistribueerde	applicatie	-	met	behulp	van	de	Diensten,	moet	u	de	interactie	goedkeuren	of	“ondertekenen”	via
de	apparaten	die	u	tijdens	de	introductieprocedure	hebt	geïdentificeerd.	We	vertrouwen	volledig	op	uw	goedkeuringen	van
deze	apparaten	om	de	overdracht	van	deze	handtekeningen	naar	de	relevante	blokketen	mogelijk	te	maken	en	wij	zijn	niet
verplicht	om	de	geldigheid	of	nauwkeurigheid	van	een	door	u	geïnitieerde	overdracht	of	interactie	te	onderzoeken.

2.4	Informatie	over	derden

Door	gebruik	te	maken	van	de	Diensten	hebt	u	wellicht	toegang	tot	informatie	met	betrekking	tot	uw	Digitale	tokens,	zoals,
maar	niet	beperkt	tot,	hun	huidige	marktwaarde.	De	presentatie	van	deze	informatie	impliceert	geen	associatie	met	of
goedkeuring	van	derden,	zelfs	als	bepaalde	functionaliteiten	die	in	verband	met	de	Diensten	worden	geleverd	het	gebruik



van	dergelijke	producten	van	derden	vereisen.	De	inhoud	van	dergelijke	diensten	en	producten	van	derden	zoals	vermeld
via	de	Diensten	is	gebaseerd	op	informatie	die	openbaar	beschikbaar	is	gemaakt	of	door	dergelijke	derden	aan	ons,	en	we
geven	daarom	geen	verklaringen	of	garanties	over	de	nauwkeurigheid	van	dergelijke	Diensten	of	product	gerelateerde
informatie	van	derden.

2.5	Betalingsdiensten	van	derden

De	Diensten	kunnen	u	koppelingen	naar	externe	verwerkers	verstrekken	om	eventuele	fiduciaire	aankopen	van	Digitale
tokens	te	verwerken.	Wanneer	u	Digitale	tokens	met	fiduciaire	valuta’s	koopt	via	deze	koppelingen,	koopt	u	Digitale	tokens
rechtstreeks	bij	de	externe	leverancier.	Uw	aankoop	moet	de	relevante	instructies	volgen	die	worden	verstrekt	via	de
diensten	en	algemene	voorwaarden	van	de	externe	leverancier.	Wij	nemen	op	geen	enkel	moment	de	controle	over	of
verzenden	uw	fondsen	of	Digitale	activa	tijdens	het	leveren	van	de	Diensten	of	wanneer	u	toegang	krijgt	tot	diensten	van
derden.

2.6	Transacties	tussen	gelijken

De	Diensten	stellen	u	in	staat	om	ondersteunde	Digitale	tokens	te	verzenden	naar,	en	aan	te	vragen,	te	ontvangen	en	op	te
slaan	van,	derden	door	het	geven	van	instructies	via	de	Diensten.	Uw	overdracht	van	ondersteunde	Digitale	tokens	tussen
uw	andere	blokketenportemonnees	en	van	en	naar	derden	is	een	overdracht.	Wanneer	u	of	een	derde	partij	Digitale	tokens
naar	uw	portemonneeadres	stuurt,	is	de	persoon	die	de	transactie	start	als	enige	verantwoordelijk	voor	het	correct
uitvoeren	van	de	transactie,	waaronder	onder	andere	de	betaling	van	voldoende	netwerk-	of	miner-kosten	om	de
transactie	te	laten	slagen.	Onvoldoende	netwerkkosten	kunnen	ertoe	leiden	dat	een	overdracht	in	een	lopende	staat	blijft
en	kunnen	leiden	tot	vertragingen	of	verlies	als	gevolg	van	een	fout	bij	het	initiëren	van	de	transactie.	We	zijn	niet	verplicht
om	te	helpen	bij	het	herstel	van	dergelijke	transacties.	Wanneer	u	een	Digitaal	token	van	uw	portemonnee	naar	een	andere
blokketenportemonnee	stuurt,	worden	dergelijke	overdrachten	door	u	aan	de	keten	uitgevoerd	en	zijn	niet	onder	onze
controle.	U	moet	alle	transactie-informatie	verifiëren	voordat	u	deze	indient.	Wij	dragen	geen	aansprakelijkheid	of
verantwoordelijkheid	in	het	geval	u	een	onjuist	blokketenbestemmingsadres	invoert.	Overdrachten	van	Digitale	tokens
kunnen	niet	ongedaan	worden	gemaakt	wanneer	ze	eenmaal	zijn	uitgezonden	naar	het	relevante	blokketennetwerk,
hoewel	ze	mogelijk	nog	lopend	zijn	en	dienovereenkomstig	zijn	aangewezen,	terwijl	de	transactie	wordt	verwerkt	door
netwerkbeheerders.	Wij	hebben	geen	controle	over	het	netwerk	en	garanderen	niet	dat	een	overdracht	door	het	netwerk
wordt	bevestigd.

2.7	Gedecentraliseerde	toepassingen

We	hebben	wellicht	functionaliteit	waarmee	u	uw	portemonnee	kunt	verbinden	met	verschillende	gedecentraliseerde
toepassingen.	U	bent	als	enige	verantwoordelijk	voor	het	waarborgen	van	de	veiligheid	en	beveiliging	van	deze
toepassingen	van	derden.	We	hebben	geen	controle	over	toepassingen	van	derden	en	kunnen	geen	ondersteuning	bieden
voor	problemen	die	u	kunt	tegenkomen	als	u	verbinding	maakt	met	toepassingen	van	derden.

2.8	Klantenondersteuning

We	bieden	klantenondersteuning	voor	hulp	bij	bepaalde	functies	en	voorzieningen	in	verband	met	de	Diensten.	Selecteer
om	contact	op	te	nemen	“Ondersteuning”	in	het	menu	in	de	app.

3.	Aankopen,	kosten	en	belastingen

3.1	Transactiekosten.	Door	gebruik	te	maken	van	de	Diensten	stemt	u	ermee	in	alle	toepasselijke	kosten	te	betalen,
inclusief	transactiekosten	voor	Digitale	tokensuitwisselingen	en	transacties.	We	zullen	u	op	de	hoogte	brengen	van
eventuele	toepasselijke	kosten	voordat	u	een	transactie	uitvoert.	Als	u	gebruikmaakt	van	een	betalingsdienst	van	derden,
kunnen	bankkosten,	creditcard-	en	betaalkaartkosten	die	in	rekening	worden	gebracht	voor	Digitale	tokenaankopen
worden	verrekend	met	het	verrekende	bedrag	van	uw	Digitale	tokenaankopen.	U	bent	ook	verantwoordelijk	voor	het
betalen	van	eventuele	extra	kosten	die	door	uw	financiële	dienstverlener	in	rekening	worden	gebracht.

3.2	Netwerkkosten.	Interacties	met	de	blokketen	brengen	ook	netwerkkosten	met	zich	mee.	De	netwerkkosten	worden	in
rekening	gebracht	door	en	betaald	aan	het	blokketen	netwerk,	niet	aan	ons,	voor	het	faciliteren	van	interacties.



3.3	Belastingen.	Het	is	uw	eigen	verantwoordelijkheid	om	te	bepalen	of,	en	in	hoeverre,	eventuele	belastingen	van
toepassing	zijn	op	een	transactie	via	de	Diensten,	en	om	het	juiste	belastingbedrag	in	te	houden,	te	innen,	te	declareren	en
over	te	maken	aan	de	bevoegde	belastingdiensten.

3.4	Updates.	Alle	kosten	worden	weergegeven	en	zijn	actueel	zoals	weergegeven	in	de	Diensten	en	kunnen	van	tijd	tot	tijd
worden	bijgewerkt	en	gewijzigd.

4.	Risicofactoren

4.1	Geen	wettig	betaalmiddel.	Digitale	tokens	zijn	geen	wettig	betaalmiddel,	worden	niet	ondersteund	door	overheden	en
Digitale	Tokenrekeningen	en	waardesaldi	op	de	Diensten	zijn	niet	onderworpen	aan	de	bescherming	van	Federal	Deposit
Insurance	Corporation,	Securities	Investor	Protection	Corporation	of	soortgelijke	beschermingen	die	in	andere	landen
worden	aangetroffen.	Wij	zijn	geen	bank	en	bieden	geen	fiduciaire	diensten.	Als	softwareleverancier	worden	we	niet
gereguleerd	door	federale	of	staatsregelgevende	instanties	en	zijn	we	niet	onderworpen	aan	de	onderzoek-	of
rapportagevereisten	van	dergelijke	instanties.	We	geven	geen	garantie	met	betrekking	tot	de	functionaliteit	van	de
blokketens	die	we	ondersteunen,	wat	onder	andere	kan	leiden	tot	vertragingen,	belangenverstrengeling	of	operationele
beslissingen	door	derden	die	ongunstig	zijn	voor	bepaalde	eigenaren	van	Digitale	tokens,	of	leiden	tot	uw	onvermogen	om
een	transactie	met	behulp	van	de	Diensten	te	voltooien.	De	transactiegegevens	die	u	via	de	Diensten	indient,	kunnen
mogelijk	niet	worden	voltooid	of	aanzienlijk	worden	vertraagd	op	de	toepasselijke	blokketen,	en	wij	nemen	geen
verantwoordelijkheid	voor	het	niet	bevestigen	of	verwerken	van	een	transactie	zoals	verwacht.	Er	zijn	geen	waarborgen	of
garanties	dat	een	overdracht	die	via	de	Diensten	wordt	geïnitieerd,	het	eigendomsrecht	of	recht	op	een	Digitaal	Token	met
succes	zal	overdragen	.

4.2	Nieuwe	technologie.	De	Diensten	zijn	nieuw.	Hoewel	deze	software	uitgebreid	is	getest,	is	de	software	die	voor	de
Diensten	wordt	gebruikt	nog	relatief	nieuw	en	kan	deze	bugs	of	beveiligingskwetsbaarheden	bevatten.	Bovendien	is	de
software	nog	in	ontwikkeling	en	kan	deze	in	de	loop	van	de	tijd	aanzienlijke	veranderingen	ondergaan	die	mogelijk	niet
voldoen	aan	de	verwachtingen	van	gebruikers.

4.3	Risico	voor	informatiebeveiliging.	Digitale	tokens	en	het	gebruik	van	de	Diensten	kunnen	onderhevig	zijn	aan
onteigening	of	diefstal.	Hackers	of	andere	kwaadwillende	groepen	of	organisaties	kunnen	op	verschillende	manieren
proberen	de	Diensten	te	verstoren,	waaronder,	maar	niet	beperkt	tot,	malware-aanvallen,	denial-of-service-aanvallen,	op
consensus	gebaseerde	aanvallen,	Sybil-aanvallen,	smurfen	en	spoofing.	Bovendien,	omdat	de	blokketennetwerken	die	we
ondersteunen,	zoals	het	Ethereum-protocol,	gebaseerd	zijn	op	open	source-software,	kan	de	software	die	ten	grondslag
ligt	aan	de	Diensten	opzettelijke	of	onbedoelde	bugs	of	zwakke	punten	bevatten	die	een	negatieve	invloed	kunnen	hebben
op	de	Diensten	of	kunnen	leiden	tot	het	verlies	van	de	Digitale	tokens	van	de	gebruiker	of	het	verlies	van	het	vermogen	van
de	gebruiker	om	toegang	te	krijgen	tot	of	controle	te	hebben	over	zijn/haar	portemonnee.	In	het	geval	van	een	dergelijke
softwarebug	of	-zwakte,	is	er	mogelijk	geen	rechtsmiddel	en	krijgen	gebruikers	geen	garantie	voor	een	rechtsmiddel,
terugbetaling	of	compensatie.

4.4	Nauwkeurigheid.	Hoewel	we	streven	naar	het	verstrekken	van	nauwkeurige	en	tijdige	informatie	via	de	Diensten
(inclusief,	zonder	beperking,	de	inhoud)	is	deze	mogelijk	niet	altijd	helemaal	nauwkeurig,	volledig	of	actueel	en	kan	deze
ook	technische	onnauwkeurigheden	of	typografische	fouten	omvatten.	In	een	poging	om	u	zo	volledig	en	nauwkeurig
mogelijk	informatie	te	blijven	verstrekken,	kan	informatie,	voor	zover	toegestaan	door	de	toepasselijke	wetgeving,	van	tijd
tot	tijd	worden	gewijzigd	of	bijgewerkt	zonder	kennisgeving,	inclusief	maar	niet	beperkt	tot	informatie	over	onze
beleidslijnen,	producten	en	diensten.	Dienovereenkomstig	moet	u	alle	informatie	verifiëren	voordat	u	erop	vertrouwt,	en
alle	beslissingen	op	basis	van	informatie	die	via	de	Diensten	wordt	verstrekt	zijn	uw	eigen	verantwoordelijkheid	en	wij	zijn
niet	aansprakelijk	voor	dergelijke	beslissingen.

4.5	Beschikbaarheid.	Hoewel	we	ernaar	streven	u	uitstekende	service	te	bieden,	garanderen	we	niet	dat	de	Diensten
zonder	onderbreking	beschikbaar	zullen	zijn.	De	Diensten	kunnen	van	tijd	tot	tijd	tijdelijk	niet	beschikbaar	zijn	vanwege
onderhoud	of	andere	redenen.	Wij	aanvaarden	geen	verantwoordelijkheid	voor	fouten,	weglatingen,	onderbrekingen,
verwijderingen,	defecten,	vertragingen	in	de	werking	of	overdracht,	storingen	in	de	communicatielijn,	diefstal	of
vernietiging	of	onbevoegde	toegang	tot	of	wijziging	van	gebruikerscommunicatie.	Wij	zijn	niet	verantwoordelijk	voor



problemen	of	technische	storingen	van	telefoonnetwerken	of	-lijnen,	online	computersystemen,	servers	of	providers,
computerapparatuur,	software,	storingen	van	e-mail	of	spelers	als	gevolg	van	technische	problemen	of
verkeersopstoppingen	op	het	internet	of	op	de	Diensten	of	een	combinatie	daarvan,	inclusief	letsel	of	schade	aan
gebruikers	of	aan	de	computer	van	een	andere	persoon	in	verband	met	of	als	gevolg	van	deelname	aan	of	het
downloaden	van	materialen	in	verband	met	de	Diensten.	Wij	zijn	niet	verantwoordelijk	voor	enig	verlies	of	schade,
financiële	schade	of	winstderving,	verlies	van	zaken,	of	persoonlijk	letsel	of	overlijden,	als	gevolg	van	iemands	gebruik	van
de	Dienst,	enige	Inhoud	die	op	of	via	de	Dienst	wordt	geplaatst	of	aan	gebruikers	wordt	verzonden,	of	enige	interactie
tussen	gebruikers	van	de	Diensten,	zowel	online	als	offline.

4.6	Forks.	De	software	die	wordt	gebruikt	om	WLD	te	creëren	is	open	source	en	kan	door	iedereen	gratis	worden
gekopieerd	en	gebruikt.	Dit	betekent	dat	iedereen	een	aangepaste	versie	van	WLD	kan	maken,	ook	wel	een	“Fork”
genoemd.	In	het	geval	van	een	Fork	of	een	andere	verstoring	van	een	Digitale	tokens-netwerk,	kunnen	we	mogelijk	geen
activiteiten	met	betrekking	tot	de	Fork	ondersteunen.	Transacties	mogen	niet	worden	voltooid,	gedeeltelijk	voltooid,
onjuist	worden	voltooid	of	aanzienlijk	worden	vertraagd	wanneer	er	zich	een	Fork	voordoet.	Wij	zijn	niet	verantwoordelijk
voor	eventuele	verliezen	die	u	lijdt	en	die	geheel	of	gedeeltelijk	worden	veroorzaakt	door	een	Fork	of	andere
netwerkstoring.

5.	Intellectuele	eigendom.

5.1	Eigendom.	Onze	software,	de	applicatie,	de	Diensten,	de	Inhoud,	de	Worldcoin-merken	(zoals	hieronder	gedefinieerd)
en	het	ontwerp,	de	selectie	en	de	rangschikking	van	de	Inhoud	in	de	Diensten	(de	“IP	van	Worldcoin”)	worden	beschermd
door	auteursrechten,	handelsmerken,	octrooien	en	andere	intellectuele	eigendomsrechten	en	wetten	van	de	Verenigde
Staten	en	andere	toepasselijke	landen.	U	gaat	ermee	akkoord	zich	te	houden	aan	alle	toepasselijke	intellectuele
eigendomsrechten	en	wetten,	evenals	aan	alle	handelsmerk-	of	auteursrechtvermeldingen	of	-beperkingen	in	de
Overeenkomst	of	de	Diensten.	U	mag	geen	auteursrechten,	handelsmerken	of	eigendomsvermeldingen	verwijderen	die
worden	opgenomen	in	de	Worldcoin	IP.

5.2	Handelsmerken.	De	naam	Tools	for	Humanity	Corporation,	de	naam	en	het	ontwerp	van	de	Worldcoin,	het	“Seven
Hands”-logo	en	alle	gerelateerde	logo’s	en	slogans	zijn	handelsmerken	of	dienstmerken	van	de	Tools	for	Humanity
Corporation	(“Worldcoin	Marks”).	U	mag	de	Worldcoin	Marks	niet	geheel	of	gedeeltelijk	kopiëren,	imiteren	of	gebruiken
zonder	onze	schriftelijke	toestemming.	Alle	andere	handelsmerken,	namen	of	logo’s	die	in	verband	met	de	Diensten
worden	genoemd,	zijn	de	eigendom	van	hun	respectieve	eigenaren	en	u	mag	deze	niet	geheel	of	gedeeltelijk	kopiëren,
imiteren	of	gebruiken	zonder	de	schriftelijke	toestemming	van	de	toepasselijke	handelsmerkeigenaar.	De	opname	van
merken	van	anderen	in	de	Diensten	vormt	geen	goedkeuring,	onderschrijving	of	aanbeveling	door	ons.

6.	Licentie	en	beperkingen

6.1	Licentie.	Op	voorwaarde	dat	u	in	aanmerking	komt	voor	het	gebruik	van	de	Diensten	en	op	voorwaarde	dat	u	deze
Voorwaarden	naleeft,	verlenen	wij	u	hierbij	een	beperkte	licentie	voor	toegang	tot	en	gebruik	van	de	Diensten.

6.2	Licentiebeperkingen.	U	mag	Inhoud	niet	opnieuw	publiceren	op	een	internet-,	intranet-	of	extranetsite	of	de	informatie
opnemen	in	een	andere	database	of	compilatie,	en	elk	ander	gebruik	van	de	Inhoud	is	ten	strengste	verboden.	Elk	gebruik
van	de	Diensten	anders	dan	zoals	specifiek	hierin	toegestaan	is	zonder	onze	voorafgaande	schriftelijke	toestemming	ten
strengste	verboden	en	zal	de	hierin	verleende	licentie	beëindigen.	Dergelijk	ongeoorloofd	gebruik	kan	ook	in	strijd	zijn	met
de	toepasselijke	wetgeving,	inclusief	maar	niet	beperkt	tot	auteursrecht-	en	handelsmerkwetten	en	toepasselijke
communicatievoorschriften	en	statuten.	Tenzij	uitdrukkelijk	hierin	vermeld,	wordt	niets	in	deze	Voorwaarden	opgevat	als
het	verlenen	van	een	licentie	voor	intellectuele	eigendomsrechten,	hetzij	door	uitsluiting,	implicatie	of	anderszins.	Deze
licentie	kan	door	ons	op	elk	moment	zonder	voorafgaande	kennisgeving	en	met	of	zonder	reden	worden	herroepen.

6.3	Overheid.	Als	u	een	eindgebruiker	van	de	Amerikaanse	overheid	bent,	verlenen	wij	u	een	licentie	voor	de	Diensten	als
een	“Commercieel	Item”,	zoals	die	term	is	gedefinieerd	in	de	Amerikaanse	Code	of	Federal	Regulations	(zie	48	C.F.R.	§
2.101),	en	de	rechten	die	wij	u	verlenen	op	de	Diensten	zijn	dezelfde	als	de	rechten	die	wij	aan	alle	anderen	verlenen	onder
deze	Voorwaarden.



7.	Aanvaardbaar	gebruik

7.1	U	mag	de	Diensten	alleen	gebruiken	voor	uw	eigen	persoonlijke	gebruik.	Wij	behouden	ons	het	recht	voor	om	te	allen
tijde	en	naar	eigen	goeddunken	uw	toegang	tot	of	gebruik	van	de	Diensten	te	controleren,	te	annuleren	of	op	te	schorten.
De	items	op	de	lijst	Verboden	gebruik	zijn	slechts	voorbeelden	en	de	lijst	is	niet	uitputtend;	we	kunnen	naar	eigen
goeddunken	verboden	gebruik	toevoegen	of	verwijderen.

7.2	Verboden	gebruik	omvat:

Illegale	activiteit:	Elke	activiteit	die	een	overtreding	vormt	van	of	bijdraagt	aan	de	overtreding	van
sanctieprogramma’s	die	door	OFAC	worden	beheerd;	een	overtreding	vormt	van	of	bijdraagt	aan	de
overtreding	van	wetten	in	de	landen	waar	Worldcoin	zakendoet;	opbrengsten	van	illegale	activiteiten	omvat;
of	illegaal	materiaal	of	informatie	publiceert,	distribueert	of	verspreidt.

Overmatig	gebruik	of	hacken:	Elke	activiteit	die	een	onredelijke	of	onevenredig	grote	belasting	op	onze
infrastructuur	vormt;	een	systeem,	gegevens	of	informatie	nadelig	verstoort,	onderschept	of	onteigent;
materiaal	naar	de	Diensten	verzendt	of	uploadt	dat	virussen,	Trojaanse	paarden,	wormen	of	andere
schadelijke	of	schadelijke	programma’s	bevat;	of	probeert	onbevoegde	toegang	te	verkrijgen	tot	de
computersystemen	of	netwerken	die	verbonden	zijn	met	de	Diensten.

Misbruik	van	anderen:	Elke	activiteit	die	de	toegang	tot	of	het	gebruik	van	de	Diensten	door	een	andere
persoon	belemmert;	de	privacy,	intellectuele	eigendom	of	andere	wettelijke	rechten	van	een	andere	persoon
belastert,	misbruikt,	afperst,	intimideert,	stalkt,	bedreigt	of	daarop	anderszins	inbreuk	maakt;	aanzet	tot,
dreigt	met	haat,	raciale	intolerantie	of	gewelddadige	handelingen	tegen	anderen	of	dit	faciliteert,	bevordert	of
aanmoedigt;	of	de	gegevens	van	een	andere	gebruiker	van	de	Diensten	verkrijgt,	scrapet	of	verzamelt	zonder
toestemming.

Fraude	en	andere	oneerlijke	handelspraktijken:	Elke	activiteit	die	Worldcoin,	Worldcoin-gebruikers	of	een
andere	persoon	bedriegt;	valse,	onnauwkeurige	of	misleidende	informatie	aan	Worldcoin	verstrekt;	onredelijk
hoge	beloningen	belooft	of	een	dienst	verkoopt	zonder	extra	voordeel	voor	de	koper;	of	andere	roofzuchtige
en	misleidende	praktijken	bevordert,	waaronder	onwettige	loterijen,	prijswedstrijden,	biedingskosten	voor
veilingen,	wedstrijden,	sweepstakes,	gokken	of	enig	ander	kansspelen.

Inbreuk	op	intellectueel	eigendom:	Elke	activiteit	die	betrekking	heeft	op	de	verkoop,	distributie	of	het
verlenen	van	toegang	tot	vervalsingen	van	muziek,	films,	software	of	ander	gelicentieerd	materiaal	zonder	de
geldige	toestemming	van	de	rechthebbende;	de	intellectuele	eigendom	van	Worldcoin,	naam	of	logo
gebruikt,	inclusief	het	gebruik	van	de	handels-	of	dienstmerken	van	Worldcoin,	zonder	uitdrukkelijke
toestemming	of	op	een	manier	die	anderszins	Worldcoin	of	het	merk	Worldcoin	schaadt;	een	onware
goedkeuring	door	of	aansluiting	bij	Worldcoin	impliceert;	of	inbreuk	maakt	op	of	een	schending	inhoudt	van
enig	auteursrecht,	handelsmerk,	recht	op	publiciteit	of	privacy,	of	enig	ander	wettelijk	eigendomsrecht.

8.	Orb	Operators

We	werken	samen	met	lokale	onafhankelijke	aannemers	die	“Orb	Operators”	worden	genoemd	en	die
gebruikersaanmeldingen	mogelijk	maken	en	helpen	bij	het	beantwoorden	van	vragen	die	u	mogelijk	hebt	over	Worldcoin.
Deze	Orb	Operators	hebben	training	gekregen	en	zijn	op	de	hoogte	van	Worldcoin.	We	hebben	echter	geen	controle	over
en	wijzen	alle	aansprakelijkheid	af	voor	wat	ze	zeggen	of	hoe	ze	zich	gedragen.	Orb	Operators	zijn	op	geen	enkele	manier
agenten	of	werknemers	van	Worldcoin.	Alle	inspanningen,	functies,	processen,	beleidslijnen,	normen	of	andere
inspanningen	die	Worldcoin	in	het	belang	van	haar	gebruikers	verricht,	duiden	niet	op	een	arbeids-	of	agentschapsrelatie
met	een	Orb	Operator.

9.	Opschorting

We	kunnen	uw	toegang	tot	de	Diensten	opschorten	en	beperken	indien:	(i)	we	daartoe	verplicht	zijn	op	grond	van	een
geldige	dagvaarding,	een	gerechtelijk	bevel	of	bindende	opdracht	van	een	overheidsinstantie;	(ii)	wij	redelijkerwijs



vermoeden	dat	u	de	dienst	gebruikt	in	verband	met	een	verboden	gebruik;	(iii)	uw	gebruik	van	de	Diensten	onderhevig	is
aan	lopende	rechtszaken,	onderzoek,	of	overheidsprocedure	en/of	we	een	verhoogd	risico	constateren	op	niet-naleving
van	wet-	of	regelgeving	in	verband	met	uw	activiteit;	(iv)	onze	servicepartners	uw	gebruik	niet	kunnen	ondersteunen;	(v)	u
handelingen	uitvoert	die	wij	beschouwen	als	het	omzeilen	van	onze	controles.

10.	Geen	aanbod	van	effecten	of	belangen	in	grondstoffen

De	inhoud	van	de	Diensten	vormt	geen	aanbod	tot	kopen	of	verkopen	of	een	verzoek	om	een	aanbod	om	beleggingen,
effecten,	partnerschapsbelangen,	grondstoffen	of	andere	financiële	instrumenten	te	kopen	of	verkopen;	de	inhoud	of	de
Diensten	vormen	evenmin	en	mogen	niet	worden	gebruikt	voor	of	in	verband	met,	een	aanbod	of	verzoek	door	iemand	in
een	staat	of	rechtsgebied	waarin	een	dergelijk	aanbod	of	verzoek	niet	is	geautoriseerd	of	toegestaan,	of	aan	een	persoon
aan	wie	het	onwettig	is	om	een	dergelijk	aanbod	of	verzoek	te	doen.

11.	Inhoud

11.1	Vertrouwen	op	Inhoud;	Wijzigingen	in	de	Diensten.	De	informatie	en	het	materiaal	dat	we	u	via	de	Diensten	leveren
(“Inhoud”)	zijn	uitsluitend	voor	algemene	informatiedoeleinden	en	we	garanderen	de	nauwkeurigheid,	bruikbaarheid	of
volledigheid	ervan	niet.	Elk	vertrouwen	dat	u	stelt	in	onze	Inhoud	is	strikt	op	eigen	risico.	Wij	zijn	niet	aansprakelijk	of
verantwoordelijk	voor	acties	die	u	onderneemt	of	niet	onderneemt	vanwege	de	Inhoud,	of	voor	iemand	met	wie	u	de
Inhoud	deelt.	Verklaringen	van	andere	gebruikers	die	hun	gebruik	van	onze	Diensten	op	de	Diensten	of	ergens	anders
beschrijven,	mogen	niet	worden	beschouwd	als	onze	goedkeuring	van	hun	verklaringen	als	de	verklaringen	niet	in
overeenstemming	zijn	met	deze	Voorwaarden	of	onze	Inhoud.	We	kunnen	de	Inhoud	van	tijd	tot	tijd	bijwerken,	maar
dergelijke	Inhoud	is	mogelijk	niet	volledig	of	up-to-date,	en	we	zijn	niet	verplicht	jegens	u	om	de	Inhoud	of	enig	ander	deel
van	de	Diensten	bij	te	werken.	We	kunnen	een	deel	van	of	alle	Inhoud	of	Diensten	tijdelijk	of	permanent	wijzigen	of
stopzetten	zonder	voorafgaande	kennisgeving	aan	u.	Wij	zijn	niet	aansprakelijk	voor	enige	wijziging,	opschorting	of
stopzetting	van	alle	of	een	deel	van	de	Inhoud	of	de	Diensten.

11.2	Diensten	en	inhoud	van	derden.	We	kunnen	koppelingen	aanbieden	naar	educatief	materiaal,	webinars,
bijeenkomsten	en	promoties	op	sociale	mediaplatforms	(“Diensten	van	derden”)	die	het	delen	en	samenwerken	tussen
Worldcoin-gebruikers	en	andere	derden	mogelijk	maken.	Als	u	persoonlijke	informatie,	afbeeldingen,	meningen,	inhoud	of
andere	gegevens	over	die	diensten	deelt,	doet	u	dit	op	eigen	risico	en	uw	gebruik	van	die	diensten	is	onderworpen	aan	de
gebruiksvoorwaarden	en	het	privacybeleidslijnen	van	die	diensten,	en	niet	van	ons.	U	moet	de	voorwaarden	van	de
diensten	van	elke	Dienst	van	derden	doornemen	om	uw	rechten	en	de	manier	waarop	deze	platforms	uw	gegevens
gebruiken	beter	te	begrijpen.	Wij	zijn	niet	verantwoordelijk	voor	verlies,	diefstal,	compromittering	of	misbruik	van	uw
gegevens	in	verband	met	een	Dienst	van	derden	(inclusief	nalatigheid),	behalve	voor	zover	dergelijke	aansprakelijkheid
niet	kan	worden	beperkt	onder	de	toepasselijke	wetgeving.	Uw	gebruik	van	informatie	die	door	een	Dienst	van	derden
wordt	verstrekt	(“Inhoud	van	derden”)	is	op	uw	eigen	risico	en	we	doen	geen	beloften	dat	Inhoud	van	derden	nauwkeurig,
volledig,	authentiek	of	geschikt	is	voor	uw	persoonlijke	omstandigheden.	Inhoud	van	derden	omvat	informatie	die	wordt
verstrekt	door	andere	Worldcoin-gebruikers	die	niet	specifiek	door	ons	worden	onderschreven.

11.3	Gebruikersinhoud.	Als	lid	van	de	Worldcoin-gemeenschap	kunt	u	berichten,	gegevens,	software,	afbeeldingen,
video’s	of	andere	inhoud	(“Gebruikersinhoud”)	plaatsen	op	messageboards,	blogs,	sociale	media-accounts	die	eigendom
zijn	van	Worldcoin,	evenals	verschillende	andere	openbaar	beschikbare	locaties	op	de	Diensten.	Deze	forums	kunnen
namens	ons	door	ons	of	een	Dienstverlener	van	derden	worden	gehost.	U	bent	verantwoordelijk	voor	alle
Gebruikersinhoud	die	u	indient,	uploadt,	plaatst	of	opslaat	via	de	Diensten.	U	moet	alle	vereiste	en	passende
waarschuwingen,	informatie	en	openbaarmakingen	met	betrekking	tot	uw	Gebruikersinhoud	verstrekken.	Wij	zijn	niet
verantwoordelijk	voor	Gebruikersinhoud	die	u	via	de	Diensten	indient.

11.4	Licentie	voor	gebruikersinhoud.	Door	Gebruikersinhoud	bij	ons	in	te	dienen,	verklaart	u	dat	u	alle	noodzakelijke
rechten	hebt	op	de	Gebruikersinhoud	en	verleent	u	ons	daarbij	een	eeuwigdurende,	wereldwijde,	niet-exclusieve,
royaltyvrije,	sublicentieerbare	en	overdraagbare	licentie	voor	het	gebruiken,	reproduceren,	distribueren,	voorbereiden	van
afgeleide	werken,	wijzigen,	weergeven	en	uitvoeren	van	alle	of	een	deel	van	de	Gebruikersinhoud	in	verband	met
marketing	en	promoties	van	Worldcoin,	en	voor	enig	ander	legitiem	zakelijk	doel	met	betrekking	tot	de	Diensten.	We



kunnen	een	deel	of	het	geheel	van	en	afgeleide	werken	van	uw	Gebruikersinhoud	herdistribueren	in	alle	mediaformaten	en
via	alle	mediakanalen	die	we	kiezen.	U	verleent	Worldcoin	en	andere	gebruikers	hierbij	ook	een	niet-exclusieve	licentie	om
uw	Gebruikersinhoud	via	de	Diensten	te	gebruiken,	te	openen,	te	reproduceren,	te	distribueren,	te	wijzigen	en	weer	te
geven	en	uit	te	voeren.

11.5	Beperkingen	van	Gebruikersinhoud.	U	gaat	ermee	akkoord	geen	gebruik	te	maken	van,	noch	derden	toe	te	staan
gebruik	te	maken	van	de	Diensten	om	een	Gebruikersovereenkomst	te	plaatsen	of	te	verzenden	die:	(a)	bedrieglijk	of
lasterlijk	is,	of	privé-	of	persoonlijke	zaken	openbaar	maakt	met	betrekking	tot	een	persoon;	(b)	onfatsoenlijk,	obsceen,
pornografisch,	intimiderend,	bedreigend,	beledigend,	haatdragend,	racistisch	of	etnisch	beledigend	is;	gedrag	aanmoedigt
dat	als	een	strafbaar	feit	kan	worden	beschouwd,	aanleiding	geeft	tot	burgerlijke	aansprakelijkheid,	of	een	wet	overtreedt,
of	anderszins	ongepast	is;	(c)	de	intellectuele	eigendomsrechten	van	anderen	kan	schenden,	inclusief	niet-geautoriseerde
auteursrechtelijk	beschermde	tekst,	afbeeldingen	of	programma’s,	handelsgeheimen	of	andere	vertrouwelijke
bedrijfseigen	informatie,	of	handelsmerken	of	dienstmerken	die	op	inbreukmakende	wijze	worden	gebruikt;	of	(d)	het
gebruik	van	de	Diensten	door	een	andere	Worldcoin-gebruiker	op	onredelijke	wijze	verstoort.	U	verklaart	dat	u
Gebruikersinhoud	vrijwillig	op	de	Diensten	plaatst;	dienovereenkomstig	creëert	het	plaatsen	van	Gebruikersinhoud	geen
werkgever-werknemer	relatie	tussen	u	en	ons.	U	mag	geen	e-mailadressen,	mobiele	telefoonnummers,	saldi,
gebruikersnamen	of	andere	persoonlijke	informatie	over	andere	Worldcoin-gebruikers	kopiëren	of	gebruiken	zonder	hun
toestemming.	Ongevraagde	e-mails,	mailings,	telefoongesprekken	of	andere	communicatie	aan	andere	Worldcoin-
gebruikers	via	de	Diensten	of	via	een	ander	kanaal	zijn	verboden.

11.6	Klachten	en	DMCA-verwijderingen.	Als	u	van	mening	bent	dat	uw	handelsmerk	of	auteursrechtelijk	beschermd	werk
wordt	geschonden	door	onze	Inhoud	of	Gebruikersinhoud	op	de	Diensten	of	anderszins	wordt	gepubliceerd	op	een	manier
die	enige	goedkeuring	van	of	aansluiting	bij	Worldcoin	suggereert,	stuur	ons	dan	een	e-mail	op	hello@worldcoin.org	met
de	onderwerpregel	“[Handelsmerk/Auteursrecht]	Klacht”,	afhankelijk	van	het	geval.	Om	uw	klacht	van	kracht	te	laten	zijn
en	om	actie	te	ondernemen	onder	de	Digital	Millennium	Copyright	Act	(“DMCA”),	moet	u	voldoen	aan	alle	DMCA-
vereistendoor	de	volgende	informatie	in	uw	e-mail	op	te	nemen:

duidelijke	identificatie	van	het	auteursrechtelijk	beschermde	werk	of	merk	waarop	inbreuk	wordt	gemaakt,
inclusief	het	registratienummer	van	het	auteursrecht	als	het	werk	is	geregistreerd;

identificatie	van	het	werk	of	merk	waarvan	wordt	beweerd	dat	het	inbreuk	maakt	en	dat	u	wilt	verwijderen;

de	URL	of	andere	duidelijke	aanwijzingen	om	ons	in	staat	te	stellen	de	vermeende	inbreukmakende	inhoud	te
lokaliseren;

uw	e-mailadres,	postadres	en	telefoonnummer;	en

een	ondertekende	verklaring	dat	u	te	goeder	trouw	gelooft	dat	de	inhoud	inbreuk	maakt,	dat	de	informatie	die
u	verstrekt	correct	is	en	dat	u	de	eigenaar	bent	of	bevoegd	bent	om	de	eigenaar	van	de	inhoud	te
vertegenwoordigen.

U	dient	zich	er	ook	van	bewust	te	zijn	dat	op	grond	van	Sectie	512(f)	van	de	DMCA,	elke	persoon	die	bewust	ongegronde
kennisgevingen	van	inbreuk	stuurt	aansprakelijk	kan	zijn	voor	schade;	onthoud	u	dus	van	het	indienen	van	valse	claims.
We	kunnen	alle	informatie	of	correspondentie	die	u	ons	verstrekt	delen	met	derden,	inclusief	de	persoon	die	het
vermeende	inbreukmakende	materiaal	naar	de	Dienst	heeft	geüpload.

Wanneer	we	een	bonafide	kennisgeving	van	inbreuk	ontvangen,	is	ons	beleid	om:	(a)	onmiddellijk	de	inbreukmakende
inhoud	te	verwijderen	of	de	toegang	ertoe	uit	te	schakelen;	(b)	de	persoon	die	het	inbreukmakende	materiaal	heeft
geüpload	op	de	hoogte	te	stellen	dat	we	de	toegang	tot	het	materiaal	hebben	verwijderd	of	uitgeschakeld;	en	(c)	voor
herhaalde	overtreders	de	toegang	van	de	persoon	tot	de	Diensten	te	beëindigen.	Als	we	een	tegenbericht	van	een
dergelijke	persoon	ontvangen,	kunnen	we	u	een	kopie	van	het	tegenbericht	sturen	met	de	uitleg	dat	we	het	verwijderde
materiaal	binnen	10	werkdagen	kunnen	herstellen	of	de	uitschakeling	kunnen	stoppen.	Tenzij	u	een	vordering	indient	om
een	gerechtelijk	bevel	tegen	ons	of	tegen	de	persoon	die	de	inhoud	heeft	geüpload,	zullen	we	de	toegang	tot	het
verwijderde	materiaal	herstellen	binnen	10	tot	14	werkdagen	of	meer	na	ontvangst	van	het	tegenbericht,	naar	eigen



goeddunken.

12.	DISCLAIMER	VAN	GARANTIES

12.1	Uw	gebruik	van	de	Diensten	is	op	eigen	risico.	De	Diensten,	WLD,	de	inhoud	en	alle	andere	Worldcoin	IP	worden
geleverd	“IN	HUIDIGE	STAAT”	en	“VOOR	ZOVER	BESCHIKBAAR”	zonder	enige	expliciete,	impliciete	of	wettelijke
verklaring	of	garantie.	Voor	zover	maximaal	is	toegestaan	door	de	toepasselijke	wetgeving,	wijst	Worldcoin	uitdrukkelijk
alle	impliciete	garanties	van	eigendom,	verkoopbaarheid,	geschiktheid	voor	een	bepaald	doel	of	niet-inbreuk	met
betrekking	tot	de	functies,	inhoud	of	andere	Worldcoin	IP	in	de	Diensten	af.	Sommige	rechtsgebieden	staan	de	uitsluiting
van	impliciete	garanties	niet	toe,	dus	de	bovenstaande	uitsluitingen	zijn	mogelijk	niet	op	u	van	toepassing.	We
onderschrijven,	garanderen	of	aanvaarden	geen	verantwoordelijkheid	voor	advertenties,	aanbiedingen	of	verklaringen
van	derden,	inclusief	andere	Worldcoin-gebruikers	met	betrekking	tot	de	Diensten.

12.2	Worldcoin	geeft	geen	enkele	verklaringen	of	garanties	dat	(a)	toegang	tot	alle	of	een	deel	van	de	Diensten	continu,
ononderbroken,	tijdig,	veilig	of	foutloos	zal	zijn;	(b)	dat	de	Diensten	of	inhoud	nauwkeurig,	volledig,	betrouwbaar	of
actueel	zijn;	(c)	dat	de	Diensten	vrij	zijn	van	virussen	of	andere	schadelijke	componenten;	of	(d)	dat	de	Diensten	of	de
inhoud	aan	uw	vereisten,	behoeften	of	verwachtingen	zal	voldoen.

12.3	Bovendien	geeft	Worldcoin	geen	verklaringen	of	garanties	met	betrekking	tot	de	wettigheid	van	de	Diensten	of	WLD
voor	enig	gebruiksgeval,	of	dat	de	Diensten	of	WLD	zullen	voldoen	aan	enige	regelgevende	of	nalevingsbehoeften.	U	bent
als	enige	verantwoordelijk	voor	het	bepalen	en	naleven	van	alle	wettelijke	en	regelgevende	beperkingen	en	vereisten	die
van	toepassing	kunnen	zijn	op	uw	gebruik	van	de	Diensten	of	WLD.	Met	uitzondering	van	de	uitdrukkelijke	verklaringen
uiteengezet	in	deze	Voorwaarden,	erkent	u	en	gaat	u	ermee	akkoord	dat	u	niet	hebt	vertrouwd	op	enige	andere	verklaring
of	afspraak,	hetzij	schriftelijk	of	mondeling,	met	betrekking	tot	uw	toegang	tot	en	gebruik	van	de	Diensten	of	WLD.

12.4	Worldcoin	handelt	niet	en	kan	niet	optreden	als	uw	adviseur	met	betrekking	tot	financiële,	juridische,	beleggings-	of
belastingzaken.	Alle	inhoud	die	door	Worldcoin	wordt	verstrekt,	is	uitsluitend	ter	algemene	informatie	en	u	bent	als	enige
verantwoordelijk	voor	het	bepalen	of	u	de	Diensten	al	dan	niet	wilt	gebruiken.	U	erkent	dat	het	verhandelen,	gebruiken	en
houden	van	Digitale	tokens	inherent	risicovol	is.	U	kunt	al	het	geld	in	uw	portemonnee	verliezen.	U	erkent	dat	de	Dienst
onderworpen	kan	zijn	aan	exportbeperkingen	en	economische	sancties	opgelegd	door	de	Amerikaanse	wetgeving.

12.5	Worldcoin	is	niet	aansprakelijk	jegens	u	of	een	derde	partij	voor	enige	wijziging	of	beëindiging	van	de	Diensten,	of
opschorting	of	beëindiging	van	uw	toegang	tot	de	Diensten.

13.	BEPERKING	VAN	AANSPRAKELIJKHEID

13.1	We	sluiten	onze	aansprakelijkheid	jegens	u	niet	uit	of	beperken	deze	niet	indien	dit	onwettig	is.	In	landen	waar	de
onderstaande	soorten	uitsluitingen	niet	zijn	toegestaan,	zijn	wij	alleen	verantwoordelijk	jegens	u	voor	verliezen	en
schade	die	een	redelijkerwijs	te	voorzien	gevolg	zijn	van	ons	verzuim	om	redelijke	zorg	en	vaardigheden	te	gebruiken	of
onze	schending	van	ons	contract	met	u.	Deze	paragraaf	heeft	geen	invloed	op	consumentenrechten	waarvan	geen
afstand	kan	worden	gedaan	of	die	niet	kunnen	worden	beperkt	door	een	contract	of	overeenkomst.

13.2	Voor	zover	wettelijk	toegestaan,	gaat	u	ermee	akkoord	dat	wij	of	een	van	onze	functionarissen,	bestuurders,
werknemers,	aannemers,	agenten,	gelieerde	ondernemingen,	of	dochterondernemingen	(de	“Worldcoin-partijen”)	in	geen
geval	aansprakelijk	zijn	jegens	u	voor	indirecte	schade,	schadevergoeding,	incidentele,	bijzondere,	gevolgschade	of
smartengeld,	inclusief	schade	door	winstderving,	verlies	van	goodwill,	gebruik,	gegevens,	of	andere	immateriële
goederen,	ongeacht	of	een	dergelijke	aansprakelijkheid	voortvloeit	uit	onrechtmatige	daad	of	anderszins,	en	of	de
Worldcoin-partijen	al	dan	niet	op	de	hoogte	zijn	gesteld	van	de	mogelijkheid	van	dergelijke	schade	die	voortvloeit	uit	of
verband	houdt	met:	(a)	uw	gebruik	of	onvermogen	om	de	Diensten,	uw	Digitale	tokens,	of	het	Worldcoin-netwerk	te
gebruiken;	(b)	ontoegankelijkheid	of	beëindiging	van	de	Diensten;	(c)	elke	hacking,	geknoei,	ongeoorloofde	toegang	tot
of	wijziging	van	een	transactie	of	uw	gegevens;	(d)	elke	transactie	of	overeenkomst	die	door	u	met	een	derde	partij	is
aangegaan	via	de	Diensten;	(e)	activiteiten	of	communicatie	van	derden;	(f)	het	handelen	van	Orb	Operators,	(g)	elk
verlies	van	de	waarde	van	Digitale	tokens;	(h)	inhoud	van	derden	die	toegankelijk	is	op	of	via	de	Diensten;	(i)	fouten,
vergissingen	of	onnauwkeurigheden	in	onze	Inhoud;	(j)	persoonlijk	letsel	of	materiële	schade	van	welke	aard	dan	ook	als



gevolg	van	toegang	tot	of	gebruik	van	de	Diensten;	(k)	virussen,	Trojaanse	paarden	of	iets	dergelijks	dat	naar	of	via	de
Diensten	kan	worden	verzonden;	of	(l)	lasterlijk,	aanstootgevend	of	illegaal	gedrag	van	een	derde	partij.	Deze	beperking
van	aansprakelijkheid	is	van	toepassing	ongeacht	of	de	schade	voortvloeit	uit	het	gebruik	of	misbruik	van,	of	het
vertrouwen	op	Worldcoin	of	de	Diensten,	niettegenstaande	enig	falen	van	een	essentieel	doel	van	een	beperkt
rechtsmiddel	en	voor	zover	toegestaan	door	de	toepasselijke	wetgeving.

13.3	In	geen	geval	zullen	de	Worldcoin-partijen	aansprakelijk	zijn	jegens	u	voor	directe	claims,	procedures,
aansprakelijkheden,	verplichtingen,	schade,	verliezen	of	kosten	van	meer	dan	$	100,00.	Als	u	ontevreden	bent	over	de
Diensten,	gaat	u	ermee	akkoord	dat	uw	enige	en	exclusieve	rechtsmiddel	is	dat	u	uw	gebruik	van	de	Diensten	stopzet.
Deze	beperking	van	aansprakelijkheid	is	van	toepassing	voor	zover	toegestaan	door	de	toepasselijke	wetgeving.

13.4	Vrijgave	en	vergoeding.	U	stemt	ermee	in	de	Worldcoin-partijen	te	verdedigen	tegen,	schadeloos	te	stellen	voor	en	te
vrijwaren	van	alle	claims,	schade,	kosten,	aansprakelijkheden,	redelijke	advocatenhonoraria	en	uitgaven	die	tegen	een
Worldcoin-partij	worden	ingediend	door	een	derde	partij	die	voortvloeien	uit	of	verband	houden	met:	(a)	uw	gebruik	van	de
Diensten;	(b)	uw	schending	van	deze	Voorwaarden;	(c)	uw	schending	van	rechten	van	een	andere	persoon;	(d)	uw	gedrag
in	verband	met	de	Diensten;	of	(e)	uw	gebruik	van	WLD,	Digitale	tokens	of	het	Worldcoin-netwerk.	Sommige
rechtsgebieden	beperken	de	schadeloosstelling	van	consumenten,	dus	sommige	of	alle	vrijwaringsbepalingen	in	deze
paragraaf	zijn	mogelijk	niet	op	u	van	toepassing.	Als	u	verplicht	bent	om	een	van	de	Worldcoin-partijen	te	vrijwaren,
behouden	wij	ons	het	recht	voor	om,	naar	eigen	goeddunken,	elke	actie	of	procedure	te	controleren	en	om	te	bepalen	of	er
een	schikking	wordt	getroffen	en	onder	welke	voorwaarden.

INDIEN	U	EEN	INWONER	VAN	CALIFORNIË	BENT,	doet	u	afstand	van	de	voordelen	en	beschermingen	van	de	California
Civil	Code	§	1542,	die	als	volgt	voorziet:	“[een]	algemene	vrijgave	strekt	zich	niet	uit	tot	vorderingen	waarvan	de
schuldeiser	of	de	vrijgevende	partij	niet	weet	of	vermoedt	dat	deze	in	zijn	of	haar	voordeel	bestaan	op	het	moment	van	de
uitvoering	van	de	vrijgave	en	die,	indien	hem	of	haar	bekend,	zijn	of	haar	schikking	met	de	schuldenaar	of	de	vrijgegeven
partij	wezenlijk	zouden	hebben	beïnvloed.”

14.	Toepasselijk	recht

Als	u	in	de	Europese	Economische	Ruimte	(EER)	woont,	is	de	wet	van	de	Bondsrepubliek	Duitsland	van	toepassing	op
deze	Overeenkomst	en	alle	geschillen	die	voortvloeien	uit	of	verband	houden	met	deze	Overeenkomst.	Als	u	buiten	de
EER	woont,	is	de	wetgeving	van	de	staat	Californië	van	toepassing	op	deze	Overeenkomst	en	alle	geschillen	die
voortvloeien	uit	of	verband	houden	met	deze	Overeenkomst.	Het	in	dit	artikel	vermelde	toepasselijke	recht	is	van
toepassing	ongeacht	de	beginselen	van	rechtsconflict.	U	gaat	er	verder	mee	akkoord	dat	de	Dienst	uitsluitend	in	de	staat
Californië	zal	worden	geacht	te	zijn	gevestigd,	en	dat	hoewel	de	Diensten	beschikbaar	kunnen	zijn	in	andere
rechtsgebieden,	de	beschikbaarheid	ervan	geen	aanleiding	geeft	tot	algemene	of	specifieke	persoonlijke	jurisdictie	in	enig
forum	buiten	de	staat	Californië.

15.	GESCHILLENBESLECHTING,	ARBITRAGE	EN	AFSTAND	VAN	GROEPSVORDERING

15.1	LEES	DE	VOLGENDE	PARAGRAFEN	ZORGVULDIG	DOOR.	DEZE	VEREISEN	DAT	U	GESCHILLEN	MET	WORLDCOIN
BESLECHT	VIA	INDIVIDUELE	ARBITRAGE	VOOR	EEN	ENKELE	ARBITER,	EN	NIET	ALS	DEELNEMER	AAN	EEN
GROEPSVORDERING.	ARBITRAGE	VERHINDERT	DAT	U	ONS	IN	RECHTE	AANKLAAGT	OF	EEN	JURYRECHTSPRAAK
VOERT,	HOEWEL	U	EEN	GESCHIL	TEGEN	ONS	AANHANGIG	KUNT	MAKEN	BIJ	EEN	RECHTBANK	VOOR	GERINGE
VORDERINGEN	ALS	U	DAARVOOR	IN	AANMERKING	KOMT.

15.2	We	zullen	ons	best	doen	om	eventuele	geschillen	op	te	lossen	door	middel	van	informele	onderhandelingen	in	goed
vertrouwen.	Als	er	een	mogelijk	geschil	ontstaat,	moet	u	contact	met	ons	opnemen	door	een	e-mail	te	sturen	naar
hello@worldcoin.org,	zodat	we	kunnen	proberen	het	op	te	lossen	zonder	formele	geschillenbeslechting.	Als	we	niet	in
staat	zijn	om	binnen	60	dagen	na	uw	e-mail	een	informele	oplossing	te	bereiken,	en	u	ervoor	kiest	om	een	federale	of
staatswettelijke	claim,	een	vordering	grond	van	common	law,	een	vordering	op	grond	van	contract,	onrechtmatige	daad,
fraude,	verkeerde	voorstelling	van	zaken	of	enige	andere	juridische	theorie	in	te	dienen,	of	enige	andere	formele	procedure
die	voortvloeit	uit	of	verband	houdt	met	deze	Voorwaarden,	de	Inhoud,	of	de	Diensten	(elk	afzonderlijk	een	“Geschil”),	dan



stemt	u	ermee	in	het	Geschil	op	te	lossen	door	middel	van	bindende	arbitrage,	op	individuele	basis	volgens	de	volgende
voorwaarden	(gezamenlijk	de	“Arbitrageovereenkomst”):

Arbitrage	zal	vertrouwelijk	worden	uitgevoerd	door	één	enkele	arbiter.	De	arbiter	zal	toepasselijke
verjaringstermijnen	en	alle	toepasselijke	wetten	toepassen	en	zal	vorderingen	van	privilege	die	door	de
toepasselijke	wetgeving	worden	erkend,	honoreren.

Als	u	in	de	EER	woont,	wordt	het	Geschil	uitsluitend	en	uiteindelijk	beslecht	door	arbitrage	beheerd	door	het
Duitse	arbitrage-instituut	(Deutsche	Institution	für	Schie dsgerichts bar keit,	DIS)	in	overeenstemming	met	de
DIS-arbitrageregels.	Arbitrage	zal	plaatsvinden	in	Berlijn,	Duitsland,	tenzij	u	en	wij	beiden	overeenkomen	om
deze	elders	uit	te	voeren.	U	stemt	ermee	in	dat	de	rechtbanken	in	Berlijn,	Duitsland,	het	bevoegde	forum	zijn
voor	alle	beroepen	tegen	een	arbitragevonnis	of	voor	gerechtelijke	procedures	in	het	geval	dat	de	bindende
arbitrageclausule	van	deze	Overeenkomst	onuitvoerbaar	wordt	bevonden.

Als	u	buiten	de	EER	woont,	wordt	het	Geschil	uitsluitend	en	uiteindelijk	beslecht	door	arbitrage	beheerd	door
JAMS	in	overeenstemming	met	de	JAMS	Streamlined	Arbitration	Rules,	tenzij	het	geaggregeerde	bedrag	van
het	Geschil	$	250.000	of	meer	bedraagt,	in	welk	geval	de	JAMS	Comprehensive	Arbitration	Rules	van
toepassing	zijn.	Arbitrage	zal	plaatsvinden	in	San	Francisco,	Californië,	tenzij	u	en	wij	beiden	overeenkomen
om	deze	elders	uit	te	voeren.	U	gaat	ermee	akkoord	dat	de	federale	en	staatsrechtbanken	in	San	Francisco,
Californië	het	bevoegde	forum	zijn	voor	eventuele	beroepen	tegen	een	arbitragevonnis	of	voor	gerechtelijke
procedures	in	geval	de	bindende	arbitrageclausule	van	deze	Overeenkomst	niet-uitvoerbaar	wordt	bevonden.

In	elke	arbitrage,	ongeacht	de	locatie,	zullen	de	partijen	elkaar	niet	om	‘discovery’	vragen,	en	de	arbiter	zal
partijen	niet	toestaan	om	zich	in	te	laten	met	‘discovery’;	in	plaats	daarvan	zal	elke	partij	het	bewijs	dat	hun
standpunten	ondersteunt	bekendmaken	op	een	wederzijds	aanvaardbare	tijd	en	datum	voorafgaand	aan	de
laatste	arbitragezitting.

Deze	Arbitrageovereenkomst	dekt	de	afdwingbaarheid,	herroepbaarheid,	reikwijdte	en	geldigheid	van	de
Arbitrageovereenkomst	of	een	deel	van	de	Arbitrageovereenkomst,	en	alle	andere	Geschillen	die	voortvloeien
uit	of	verband	houden	met	de	interpretatie	of	toepasselijkheid	van	de	Arbitrageovereenkomst;	en	al	deze
zaken	worden	beslist	door	de	arbiter	en	niet	door	een	rechtbank	of	rechter.

Als	de	arbiter	of	arbitragebeheerder	u	indieningskosten	of	andere	administratieve	kosten	oplegt,	zullen	wij	u
op	verzoek	vergoeden,	voor	zover	dergelijke	kosten	hoger	zijn	dan	de	kosten	die	u	had	moeten	betalen	als	de
procedure	voor	een	rechtbank	zou	zijn	aangespannen.	We	zullen	ook	extra	kosten	of	vergoedingen	betalen
als	dit	vereist	is	door	de	regels	van	de	arbitragebeheerder	of	de	toepasselijke	wetgeving.

Op	verzoek	van	een	van	de	partijen	zullen	alle	arbitrageprocedures	in	het	uiterste	geheim	worden	uitgevoerd
en	in	een	dergelijk	geval	zullen	alle	documenten,	getuigenverklaringen	en	dossiers	strikt	vertrouwelijk	worden
ontvangen,	gehoord	en	door	de	arbiter	onder	zegel	wordt	gehouden,	en	alleen	beschikbaar	zijn	voor	inzage
door	de	partijen,	hun	respectieve	advocaten,	experts,	consultants	of	getuigen	die	voorafgaand	en	schriftelijk
hebben	ingestemd	om	al	deze	informatie	als	vertrouwelijk	te	ontvangen	en	uitsluitend	te	gebruiken	voor	de
arbitrage.

Behalve	collectieve	procedures	en	rechtsmiddelen	die	in	deze	Arbitrageovereenkomst	worden	besproken,
heeft	de	arbiter	de	bevoegdheid	om	elk	rechtsmiddel	toe	te	kennen	dat	anders	voor	de	rechtbank
beschikbaar	zou	zijn.

Elk	vonnis	over	de	uitspraak	van	de	arbiter	kan	worden	voorgelegd	aan	een	bevoegde	rechtbank.

Als	de	vereiste	om	te	arbitreren	of	het	verbod	op	groepsvorderingen	en	andere	geschillen	die	namens	derden
worden	aangespannen	in	deze	arbitrageovereenkomst	niet	afdwingbaar	wordt	bevonden,	worden	alleen	de
niet-afdwingbare	bepalingen	geacht	te	zijn	verwijderd	uit	deze	Voorwaarden	en	blijven	alle	resterende
verplichtingen	in	deze	Voorwaarden	volledig	van	kracht.



15.3	30	dagen	recht	om	u	af	te	melden.	U	hebt	het	recht	om	u	af	te	melden	en	ervoor	te	kiezen	niet	gebonden	te	zijn	aan
deze	Arbitrageovereenkomst	door	een	e-mail	te	sturen	via	het	adres	dat	u	hebt	gebruikt	voor	uw	aanvraag	met	als
Onderwerpregel:	“AFMELDING	VOOR	ARBITRAGE	EN	AFSTAND	VAN	GROEPSVORDERING.	U	moet	uw	e-mail	binnen	30
dagen	na	akkoord	met	deze	Voorwaarden	verzenden,	anders	bent	u	gebonden	aan	geschillenarbitrage	in
overeenstemming	met	de	voorwaarden	van	deze	Arbitrageovereenkomst.	Als	u	zich	afmeldt	voor	deze
Arbitrageovereenkomst,	is	Worldcoin	ook	evenmin	gebonden	aan	de	voorwaarden	daarvan.

15.4	Wijzigingen	in	deze	Arbitrageovereenkomst.	Wij	zullen	u	30	dagen	van	tevoren	op	de	hoogte	stellen	van	eventuele
wijzigingen	in	het	artikel	van	deze	Voorwaarden	getiteld	“Geschillenbeslechting,	arbitrage	en	afstand	van
groepsvordering”	door	middel	van	een	kennisgeving	aan	u,	en	de	wijzigingen	worden	van	kracht	30	dagen	nadat	u	van	ons
een	kennisgeving	hebt	ontvangen.	Wijzigingen	in	de	sectie	Geschillenbeslechting,	Arbitrage	en	afstand	van
groepsvordering	zijn	anderszins	alleen	prospectief	van	toepassing	op	Geschillen	die	na	de	30e	dag	ontstaan.	Als	een
rechtbank	of	arbiter	besluit	dat	de	wijzigingen	in	dit	artikelniet	afdwingbaar	of	geldig	zijn,	dan	worden	de	wijzigingen
gescheiden	van	deze	Voorwaarden	en	zal	de	rechtbank	of	arbiter	de	voorwaarden	van	de	eerste	Arbitrageovereenkomst
toepassen	die	van	kracht	is	nadat	u	de	Diensten	bent	gaan	gebruiken.	U	kunt	uw	recht	om	u	af	te	melden	voor	de	nieuwe
voorwaarden	van	de	Arbitrageovereenkomst	uitoefenen	door	de	procedures	te	volgen	die	zijn	uiteengezet	in	het
bovenstaande	artikel	getiteld	“30	dagen	recht	om	u	af	te	melden”.

Deze	Arbitrageovereenkomst	blijft	van	kracht	na	beëindiging	van	deze	Voorwaarden	en	uw	gebruik	van	de	Diensten.

Niettegenstaande	enige	andersluidende	bepaling	in	deze	Arbitrageovereenkomst,	kan	elke	partij	uitsluitend	voor	het
verkrijgen	van	een	voorlopige	voorziening	een	rechtszaak	aanspannen	om	ongeautoriseerd	gebruik	of	misbruik	van	de
Diensten,	of	inbreuk	op	intellectuele	eigendomsrechten	(bijvoorbeeld	handelsmerk-,	handelsgeheim-,	auteursrecht-	of
octrooirechten)	te	stoppen	zonder	eerst	een	arbitrageprocedure	of	het	hierboven	beschreven	informele
geschillenbeslechtingsproces	op	te	starten.

16.	Algemene	bepalingen

16.1	Geen	afstandsverklaring;	Scheidbaarheid;	Niet-toewijsbaarheid.	Ons	verzuim	om	een	bepaling	af	te	dwingen	is	geen
verklaring	van	afstand	van	ons	recht	om	dit	later	te	doen.	Als	een	bepaling	niet	afdwingbaar	wordt	bevonden,	blijven	de
overige	bepalingen	van	deze	Voorwaarden	volledig	van	kracht	en	wordt	een	niet-afdwingbare	bepaling	vervangen	door	een
bepaling	die	onze	intentie	zo	dicht	mogelijk	benadert.	U	mag	geen	van	uw	rechten	onder	deze	Voorwaarden	overdragen,
elke	poging	daartoe	is	ongeldig.	Worldcoin	kan	haar	rechten	overdragen	aan	een	van	haar	gelieerde	ondernemingen	of
dochterondernemingen,	of	aan	een	opvolger	in	de	belangen	van	de	activiteiten	in	verband	met	de	Diensten.

16.2	Volledige	overeenkomst.	Deze	Voorwaarden	vormen	de	volledige	en	exclusieve	verklaring	van	de	overeenkomst
tussen	u	en	Worldcoin	met	betrekking	tot	de	Diensten	en	vervangen	alle	eerdere	en	gelijktijdige	afspraken,
overeenkomsten,	verklaringen	en	garanties,	zowel	schriftelijk	als	mondeling,	met	betrekking	tot	de	Diensten.	Sectietitels	in
deze	Voorwaarden	zijn	alleen	voor	het	gemak	en	zijn	niet	van	invloed	op	de	betekenis	of	interpretatie	van	een	bepaling.

16.3	Geldigheid	na	beëindiging	of	afloop.	Alle	bepalingen	van	deze	Voorwaarden	met	betrekking	tot	opschorting	of
beëindiging,	schulden	verschuldigd	aan	Worldcoin,	algemeen	gebruik	van	de	Diensten,	Geschillen	met	Worldcoin,	evenals
bepalingen	die	vanwege	hun	aard	verder	gaan	dan	het	verstrijken	of	beëindigen	van	deze	Voorwaarden,	blijven	van	kracht
na	de	beëindiging	of	afloop	van	deze	Voorwaarden.

16.4	Relatie	van	de	partijen.	Niets	in	deze	Voorwaarden	wordt	geacht	of	is	bedoeld	te	worden	geacht,	of	zal	ertoe	leiden
dat	u	en	Worldcoin	worden	behandeld	als	partners,	joint-venturers	of	anderszins	als	gezamenlijke	partners	voor	winst,	en
noch	u	noch	Worldcoin	zullen	worden	behandeld	als	agent	van	de	andere	partij.	Dit	omvat	het	feit	dat	niets	in	deze
Voorwaarden	een	arbeidsrelatie	tussen	u	en	Worldcoin	tot	stand	brengt	of	bedoeld	is	om	een	arbeidsrelatie	tot	stand	te
brengen.

16.5	Geen	professioneel	advies	of	fiduciaire	taken.	Alle	Inhoud	die	door	ons	wordt	verstrekt,	is	uitsluitend	voor
informatieve	doeleinden	en	mag	niet	worden	opgevat	als	professioneel	advies.	U	mag	niet	handelen	of	afzien	van
handelingen	op	basis	van	informatie	in	de	Diensten.	Voordat	u	financiële,	juridische	of	andere	beslissingen	neemt	met



betrekking	tot	de	Diensten	of	Digitale	tokens,	moet	u	onafhankelijk	professioneel	advies	inwinnen	van	een	persoon	die	een
licentie	heeft	en	gekwalificeerd	is	op	het	gebied	waarvoor	dergelijk	advies	gepast	zou	zijn.	Deze	Voorwaarden	zijn	niet
bedoeld	om	ons	fiduciaire	taken	op	te	leggen,	en	creëren	geen	en	zijn	niet	bedoeld	ter	creatie	van	fiduciaire	taken.	Voor
zover	toegestaan	door	de	wet,	erkent	u	en	gaat	u	ermee	akkoord	dat	wij	geen	fiduciaire	taken	of	aansprakelijkheden
verschuldigd	zijn	aan	u	of	een	andere	partij,	en	dat	voor	zover	dergelijke	taken	of	aansprakelijkheden	bij	wet	of	in
billijkheid	kunnen	bestaan,	deze	taken	en	aansprakelijkheden	hierbij	onherroepelijk	worden	afgewezen,	kwijtgescholden
en	geëlimineerd.	U	gaat	er	verder	mee	akkoord	dat	de	enige	plichten	en	verplichtingen	die	wij	aan	u	verschuldigd	zijn,	de
plichten	en	verplichtingen	zijn	die	uitdrukkelijk	in	deze	Voorwaarden	worden	uiteengezet.

16.6	Wijziging	van	zeggenschap.	In	het	geval	dat	Worldcoin	wordt	overgenomen	door	of	gefuseerd	met	een	externe
entiteit,	of	anderszins	bepaalde	functies	toewijst	aan	een	gelieerde	of	opvolgende	entiteit	of	andere	entiteit	waarvan
Worldcoin	bepaalt	dat	het	in	het	beste	belang	is	van	Gebruikers,	behouden	we	ons	het	recht	voor	om,	in	elk	van	deze
omstandigheden,	de	Gegevens	die	we	van	u	hebben	verzameld	over	te	dragen	of	toe	te	wijzen	als	onderdeel	van	een
dergelijke	fusie,	overname,	verkoop	of	andere	wijziging	van	zeggenschap.

16.7	Overmacht.	Wij	zijn	niet	aansprakelijk	voor	vertragingen,	niet-uitvoering,	of	onderbreking	van	de	dienstverlening	die
direct	of	indirect	het	gevolg	is	van	aanzienlijke	marktvolatiliteit	in	Digitale	tokens,	natuurrampen,	handelingen	van	civiele
of	militaire	autoriteiten;	terroristische	daden,	burgerlijke	onrust,	oorlogen,	stakingen,	noodsituaties	op	het	gebied	van
gezondheid,	arbeidsgeschillen,	branden,	onderbrekingen	van	telecommunicatie-	of	internetdiensten	of
netwerkproviderdiensten;	falen	van	apparatuur	of	software,	of	enige	oorzaak	of	omstandigheid	buiten	onze	redelijke
controle	(elk	afzonderlijk	een	“Geval	van	overmacht”).	Het	optreden	van	een	Geval	van	Overmacht	heeft	geen	invloed	op
de	geldigheid	en	afdwingbaarheid	van	de	overige	bepalingen	van	deze	Voorwaarden.

16.8	App	Stores.	Wanneer	u	onze	App	downloadt	vanuit	een	andere	app	store	of	distributieplatform	dan	de	Apple	App
Store,	inclusief	de	Google	Play	Store	(het	“Distributieplatform”),	gaat	u	ermee	akkoord	dat:

de	Voorwaarden	tussen	u	en	ons	gelden,	en	niet	met	de	aanbieder	van	het	Distributieplatform	(“Store
Provider”);

uw	gebruik	van	de	App	moet	voldoen	aan	de	dan	geldende	Servicevoorwaarden	van	het	Distributieplatform
van	de	Store	Provider;

de	Store	Provider	alleen	een	leverancier	is	van	het	Distributieplatform	waar	u	de	App	hebt	verkregen;

Wij,	en	niet	de	Store	Provider,	als	enige	verantwoordelijk	zijn	voor	de	App;

de	Store	Provider	geen	enkele	verplichting	of	aansprakelijkheid	jegens	u	heeft	met	betrekking	tot	de	App	of
de	Voorwaarden;	en

u	erkent	en	ermee	instemt	dat	de	Store	Provider	een	derde-begunstigde	is	van	de	Voorwaarden	voor	wat
betreft	de	App.

16.9	Apple	App	Store.	Dit	gedeelte	is	van	toepassing	wanneer	de	App	is	verkregen	uit	de	Apple	App	Store.	U	erkent	en
gaat	ermee	akkoord	dat	de	Voorwaarden	uitsluitend	tussen	u	en	ons	gelden,	niet	tussen	Apple,	Inc.	(“Apple”)	en	dat	Apple
geen	verantwoordelijkheid	draagt	voor	de	App	of	de	inhoud	daarvan.	Uw	gebruik	van	de	App	moet	voldoen	aan	de
Servicevoorwaarden	van	de	App	Store.

U	erkent	dat	Apple	geen	enkele	verplichting	heeft	om	onderhouds-	en	ondersteuningsdiensten	te	leveren	met	betrekking
tot	de	App.	In	het	geval	dat	de	App	niet	voldoet	aan	een	toepasselijke	garantie,	u	Apple	op	de	hoogte	kunt	stellen,	en
(indien	van	toepassing)	zal	Apple	de	aankoopprijs	voor	de	App	aan	u	terugbetalen;	voor	zover	maximaal	toegestaan	door
de	toepasselijke	wetgeving,	Apple	heeft	geen	enkele	andere	garantieverplichting	met	betrekking	tot	de	App,	en	andere
claims,	verliezen,	verplichtingen,	schade,	kosten	of	uitgaven	die	toe	te	schrijven	zijn	aan	het	niet	voldoen	aan	enige
garantie,	worden	uitsluitend	beheerst	door	de	Voorwaarden	en	enige	wet	die	van	toepassing	is	op	Worldcoin	als
leverancier	van	de	App.



U	erkent	dat	Apple	niet	verantwoordelijk	is	voor	het	afhandelen	van	claims	van	u	of	een	derde	partij	met	betrekking	tot	de
App	of	uw	bezit	en/of	gebruik	van	de	App,	waaronder,	maar	niet	beperkt	tot:	(i)	productaansprakelijkheidsclaims;	(ii)	elke
claim	inzake	non-conformiteit	van	de	App	met	toepasselijke	wettelijke	of	regelgevende	vereisten;	en	(iii)	vorderingen	die
voortvloeien	uit	consumentenbescherming	of	soortgelijke	wetgeving;	en	dergelijke	claims	worden	uitsluitend	beheerst
door	de	Voorwaarden	en	alle	wetten	die	van	toepassing	zijn	op	Worldcoin	als	leverancier	van	de	software.

U	erkent	dat,	in	geval	van	een	claim	van	derden	dat	de	App	of	uw	bezit	en	gebruik	van	die	App	inbreuk	maakt	op	de
intellectuele	eigendomsrechten	van	die	derde	partij,	Worldcoin,	en	niet	Apple,	als	enige	verantwoordelijk	zal	zijn	voor	het
onderzoek,	de	verdediging,	schikking	en	kwijting	van	een	dergelijke	claim	inzake	inbreuk	op	intellectuele
eigendomsrechten	voor	zover	vereist	door	de	Voorwaarden.

U	verklaart	en	garandeert	dat	(i)	u	zich	niet	bevindt	in	een	land	dat	onderworpen	is	aan	een	embargo	van	de	Amerikaanse
overheid,	of	dat	door	de	Amerikaanse	overheid	is	aangewezen	als	een	land	dat	“terrorisme	ondersteunt”;	en	(ii)	u	niet
voorkomt	op	een	lijst	van	verboden	of	beperkte	partijen	van	de	Amerikaanse	overheid.

U	en	Worldcoin	erkennen	en	gaan	ermee	akkoord	dat	Apple	en	de	dochterondernemingen	van	Apple	externe	begunstigden
zijn	van	de	Servicevoorwaarden	met	betrekking	tot	uw	licentie	van	de	App,	en	dat	Apple,	na	uw	aanvaarding	van	de
algemene	voorwaarden	van	de	Servicevoorwaarden,	het	recht	heeft	(en	wordt	geacht	het	recht	te	hebben	aanvaard)	om	de
Servicevoorwaarden	met	betrekking	tot	uw	licentie	van	de	App	tegen	u	als	externe	begunstigde	daarvan	af	te	dwingen.
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