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[English version below] 

 
Door op “Accepteren” te drukken, stemt U in met de Licentieovereenkomst voor 

eindgebruikers en het gebruik van Cookies, zoals beschreven in het Privacybeleid van Exact 

Services dat hierin is opgenomen. 
 
Copyright 2022 Exact Group B.V. 
 
Het gebruik van deze applicatie voor de ondersteunde mobiele apparaten die op 

Android draaien voor geautoriseerde gebruikers is onderhevig aan de volgende 

voorwaarden: 
 
LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER 
 
Scrol naar beneden en lees de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst voor 

eindgebruikers aandachtig. Dit is een juridische overeenkomst tussen U en Exact 

Group B.V. of een van haar dochterondernemingen (“Exact”) die de 

gebruikersvoorwaarden geven voor de Exact Online Bouw applicatie voor de 

ondersteunde mobiele apparaten die op Android draaien (“de App”). Lees deze 

aandachtig voor u het installatieproces voltooid en de App gebruikt. Door op “IK 

ACCEPTEER” te klikken of door de App te installeren en/of te gebruiken, stemt U in 

met alle voorwaarden die vermeld zijn in deze Overeenkomst. Indien U niet het 

recht heeft om de “geautoriseerde Exact Online Bouw klant” te binden of U het 

niet eens bent met deze voorwaarden, klik dan niet op “IK ACCEPTEER” en gebruik 

de App niet. 
 
Deze Overeenkomst is alleen van toepassing door de App die hierbij door Exact 

wordt geleverd, ongeacht of er hierin andere software wordt genoemd of 

beschreven. 
 
1. Definities 

 
"Overeenkomst" verwijst naar deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers in 

combinatie met de a) Exact Onlineovereenkomst (inclusief Exact Online 

Voorwaarden) b) Privacybeleid voor Exact Services op Privacybeleid voor Exact 
Services c) Cookiebeleid op https://www.exact.com/global/cookies/ en algemene 

voorwaarden van derden waarin naar de eerdergenoemde wordt verwezen. 

"Google" verwijst naar Google Inc., een bedrijf uit Delaware met statutaire zetel op 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en aangesloten 

ondernemingen waarin zij een meerderheidsbelang heeft. 

"Exact" verwijst naar Exact Group B.V. of een van haar dochterondernemingen die 

optreden als leverancier.  

“U” en “Uw” verwijst naar het individu of (rechts-)persoon die de App wil gebruiken. 

“de App” verwijst naar de applicatie Exact Online Bouw voor de ondersteunde Android-
apparaten.  

“Geautoriseerde Exact Online Bouwklant” is het individu (van de rechtspersoon), of de 

(rechts-)persoon die een Exact Overeenkomst is aangegaan met Exact.  
“Exact Overeenkomst” kan een Exact Online overeenkomst (inclusief Exact Online 
Voorwaarden) zijn of een Controlled Release Overeenkomst.  
“Webapplicatie” verwijst naar de webapplicatie voor Exact Online Bouw.  

“(Persoons-)Gegevens” verwijst naar (zakelijke) adresgegevens, namen, e-

mailadressen, etc. die aan personen kunnen worden verbonden en opgeslagen 

worden in Uw account in de Webapplicatie. 

 
 
 

https://mobileapps.exact.com/privacy/privacy-policy-for-exact-services-NL.html
https://mobileapps.exact.com/privacy/privacy-policy-for-exact-services-NL.html
https://www.exact.com/global/cookies/
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2. Ondersteunde apparaten 
 

De App ondersteunt bepaalde versies van Android. Details over de ondersteunde 

versies zijn te vinden op de detailpagina van deze App via de Android Market-applicatie 

of via de "Google Play"-website ("Ondersteunde Android-apparaten").Exact behoudt het 

recht om te allen tijde de Ondersteunde Android-apparaten en vereiste Android-versies 

aan te passen en om bepaalde configuraties niet te ondersteunen. 

 
3. Het Recht, het reikwijdte en de regels wat betreft de App 
 

a) Exact geeft U hierbij het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, 

herroepbare recht om de App te gebruiken op Uw Ondersteunde Android-apparaat, 

alleen voor het doel van specifiek ingeschakelde processen van de Webapplicatie te 

openen via de App, onderhevig aan de voorwaarden en beperkingen die worden vermeld 

in deze Overeenkomst en de Google Servicevoorwaarden. 
 

b) Aan u zijn de bovenstaande rechten verleend voor toegang tot en het invoeren van 

gegevens in de Webapplicatie via de App, mits U daarvoor eerder een Exact 

Overeenkomst bent aangegaan. De rechten worden gegeven voor de termijn van de 

Exact Overeenkomst met Exact. 
 

c) U heeft geen toestemming om de App te gebruiken voor een ander doeleinde dan 

uitdrukkelijk toegestaan volgens deze Overeenkomst en/of de Exact Overeenkomst. Alle 

voorschriften uit de eerdergenoemde Exact Overeenkomst zijn van toepassing op het 

gebruik van en toegang tot de App indien hierin niet anders is bepaald. Exact mag Uw 

gebruik van de App controleren. 
 

d) U gebruikt de App alleen volgens de bepalingen in deze Overeenkomst. 
 

e) U mag niet toestaan dat de App wordt gebruikt ten behoeve van een andere 

persoon of rechtspersoon dan U. 
 

f) U heeft uitdrukkelijk geen toestemming om de App te gebruiken voor, of te laten 

gebruiken door, andere gebruikers dan U of de Geautoriseerde Exact Online Bouw 

klant. 
 

g) U mag op generlei wijze overlast of schade veroorzaken, naar oordeel van Exact, aan 

Exact (of haar klanten) bij het gebruik van de App. U mag geen handelingen uitvoeren 

waarvan kan worden aangenomen dat ze mogelijk schade veroorzaken aan de systemen 

van Exact of haar klanten. 
 

h) U mag de App niet gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of deze 

Overeenkomst. 
 

i) U bent verantwoordelijk voor de inhoud en correctheid van de gegevens die U met 

of via de App plaatst in Uw Webapplicatie. 
 
j) De App draait op de ondersteunde geconfigureerde website van Exact waarvoor U 

toegangsrechten heeft. 
 
k) De gegevensuitwisseling door de App is onderhevig aan de algemene 

voorwaarden van uw abonnement bij Uw internetprovider. 
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4. Intellectuele eigendom 
 

Al het eigendom en alle intellectuele eigendomsrechten in de App, inclusief, maar niet 

beperkt tot, afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, tekst en “applets” die 

onderdeel zijn van de App behoren aan Exact of haar licentiegevers. U mag niet I) 

markeringen of opmerkingen van Exact verwijderen of aanpassen, II) de App verhuren, 

leasen, herdistribueren, in sublicentie geven of anderszins beschikbaar stellen aan een 

derde, III) deze Overeenkomst afstaan of de App of een belang in de App geven of 

overdragen aan een ander individu of rechtspersoon, IV) de App decompileren, 

nabouwen (behalve in zoverre toegestaan door toepasselijke wetgeving), ontmantelen, 

proberen de broncode ervan te herleiden, ontsleutelen, aanpassen of afgeleide werken 

ervan of op basis ervan maken, of V) gebruik maken van een naam, handelsmerk, logo 

of teken. Een poging hiertoe is een schending van de rechten van Exact en haar 

licentiegevers. Wanneer U deze beperkingen schendt, kunnen U, en de Geautoriseerde 

Exact Online Bouw klant mogelijk vervolgd worden of aansprakelijk gehouden worden 

voor schade. 
 

5. Garantiedisclaimer 
 

De App wordt U gratis aangeboden. Exact garandeert geen eigenschappen of kwaliteiten 

van de App, noch geeft zij enige toezegging met betrekking tot enige andere 

eigenschap. Geen garantie of belofte van dien aard wordt geïmpliceerd in beschrijvingen 

in de App zelf of enige andere beschikbare documentatie of andere communicatie of 

reclame voor de App, behalve in zoverre Exact uitdrukkelijk schriftelijk een bepaalde 

eigenschap heeft bevestigd. Exact garandeert niet dat de App onafgebroken of 

permanent beschikbaar is, noch dat het onafgebroken, permanente, tijdige, foutvrije of 

veilige toegang geeft tot de Webapplicatie. De beschikbaarheid is ook onderhevig aan 

het eigen goeddunken van Google als exploitant van de Android Market ("Google Play"). 

Alle garantievorderingen zijn onderhevig aan de beperking van aansprakelijkheid zoals 

gedefinieerd in het onderstaande artikel 6. 
 

6. Aansprakelijkheid 
 

aa) Tenzij wettelijke regels een beperking van de aansprakelijkheid van Exact voor 

schade als gevolg van een opzettelijk handelen of nalaten, opzet of grove schuld 

uitsluiten, is Exact alleen aansprakelijk voor de schade zoals omschreven in de volgende 

punten van dit Artikel 6. 
 

bb) Exact is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste 

besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van operationele stagnatie, 

schade als gevolg van het door U niet voldoen aan de systeemvereisten, schade als het 

gevolg van vorderingen door Uw klanten, corruptie of verlies van gegevens, schade die 

te maken heeft met het gebruik van zaken van derden, materialen of software door U 

voorgeschreven aan Exact , schade die te maken heeft met de inzet van leveranciers 

voorgeschreven door U aan Exact, gevolgschade, ongeacht de aard van de daad 

(contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs als Exact in kennis is gesteld 

van de mogelijkheid van dergelijke schade. 
 

Sommige landen en/of staten en jurisdicties staan de uitsluiting of beperking van 

bijzondere, directe, incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande 

beperking en uitsluiting is mogelijk niet van toepassing op U. In dat geval is de 

aansprakelijkheid van Exact beperkt tot het maximale dat wettelijk mogelijk is. 
 

cc) Exact is nooit aansprakelijk voor schade van wat voor aard dan ook geleden door U 

en/of de Geautoriseerde Exact Online Bouw klant als gevolg van het feit dat de App 
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tijdelijk niet beschikbaar is, of tijdelijk niet beschikbaar is in zijn correcte of volledige 

vorm. 
 

dd) Exact is nooit aansprakelijk voor schade van wat voor aard dan ook geleden door U 

en/of de Geautoriseerde Exact Online Bouw klant in verband met de werking of niet-

werking van de software van U, de Geautoriseerde Exact Online Bouw klant, Exact of 

een derde, en/of de appratuur van U, de Geautoriseerde Exact Online Bouwklant of een 

derde en/of de internetverbindingen van U, de Geautoriseerde Exact Online Bouw 

klant, Exact of een derde. 
 

ee) Exact accepteert geen aansprakelijkheid voor het feit dat de gegevens die via de 

App bij Exact zijn geplaatst via de App niet op een correcte, complete of tijdige manier 

worden verstuurd of ontvangen. 
 
ff) Voor zover Exact zich niet kan beroepen op dein dit artikel 6 genoemde  

beperking en uitsluiting is de aansprakelijkheid van Exact in elk geval beperkt tot 

EUR 500. 

 

7. Vrijwaring 
 

U en de Geautoriseerde Exact Online Bouwklant stemmen in met het verdedigen, 

vrijwaren en schadeloos stellen van Exact, haar aangesloten ondernemingen, 

dochterondernemingen en divisies en ieder van hun functionarissen, directieleden, 

medewerkers en vertegenwoordigers tegen en van alle vorderingen, acties of eisen, 

waaronder, maar niet beperkt tot juridische en boekhoudkosten, beweerd of 

bevestigd, resulterend van Uw gebruik van de App of Uw schending van deze 

Overeenkomst. Exact zal U spoedig kennisgeven van een dergelijke vordering, zaak 

of procedure en zal U bijstaan, op Uw kosten, bij de verdediging tegen een 

dergelijke vordering, zaak of procedure. 

 

8. Duur en beëindiging 
 

a) U kunt deze Overeenkomst beëindigen door alle exemplaren van de App op uw 

Ondersteunde Android-apparaat te vernietigen. Exact heeft het recht om het gebruik 

van de App te beëindigen indien U zich niet houdt aan de voorwaarden van deze 

Overeenkomst, indien een derde (inclusief, maar niet beperkt tot, Google of Uw 

internetprovider) de installatie of het gebruik van de App op een Ondersteund Android-

apparaat of via Uw netwerk beperkt, voorkomt of er niet langer toestemming voor 

geeft, of indien Exact op enig moment besluit te stoppen met het aanbieden van de 

App. Deze Overeenkomst eindigt automatisch bij de beëindiging of het vervallen van de 

Exact Overeenkomst die U met Exact heeft betreffende het recht om de Webapplicatie 

te gebruiken. In geval van beëindiging mag u de App niet langer gebruiken. 
 

b) Beëindiging van deze Overeenkomst geeft U en/of de Geautoriseerde Exact Online 

Bouw klant geen recht op restitutie, credit of andere compensatie van Exact onder de 

Exact Overeenkomst. 
 

9. Export 
 

U mag de App niet gebruiken of anderszins exporteren of her-exporteren, behalve zoals 

is toegestaan onder Amerikaanse wetgeving (inclusief, zonder beperking de 

Amerikaanse Export Administration Regulations, EAR's) en de wetgeving van de 

jurisdictie waarin de App is verkregen ("Exportwetten"). Bij deze stemt u in met, 

bevestigt u en garandeert u dat (I) U de App niet zult gebruiken, en niet zal toestaan 

dat de App gebruikt wordt voor, een doel dat is verboden door Exportwetten, inclusief, 

maar niet beperkt tot de ontwikkeling, het ontwerp, het fabriceren of de productie van 
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nucleaire, chemische of biologische massavernietigingswapens, (II) U bevindt zich niet 

in een land dat onderhevig is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat 

door de Amerikaanse overheid is bestempeld als een “terroristenondersteunend” land, 

(III) U niet een burger, onderdaan of inwoner bent, en niet gecontroleerd wordt door de 

overheid van Cuba, de Krim, Iran, Irak, Noord-Korea, Soedan, Syrië of een ander land 

waarnaar de VS export heeft verboden, (IV) U zult de App niet downloaden of 

anderszins exporteren of her-exporteren, direct of indirect, noch aan de bovenstaande 

landen noch aan burgers, onderdanen of inwoners van die landen, (V) U noch de 

Geautoriseerde Exact Online Bouw klant staan op een toepasselijke lijst van verboden of 

beperkte partijen (inclusief, maar niet beperkt tot, de U.S. Treasury, de Specially 

Designated Nationals List van de Office of Foreign Assets Control; de HM Treasury 

Consolidated List of Financial Targets in het VK; en de Geconsolideerde lijst van 

personen, groepen en entiteiten waarop financiële sancties van de EU van toepassing 

zijn) en zal de App niet downloaden, of anderszins exporteren of her-exporteren aan 

personen op die lijsten. 

 

10. Privacy en Google Analytics voor Firebase 

 

a. Privacy 
 

Wanneer U deze App gebruikt, verzamelen en verwerken we mogelijk (Persoons-

)Gegevens over Uw gebruik van deze App, informatie over het apparaat en de 

hostingomgeving van Exact die U gebruikt. 

Dit en de gebruikte technologieën worden hieronder uitgebreider beschreven. 
 

Nadat U voor de eerste keer op de App inlogt, wordt Uw alfanumerieke gebruikers-ID 

(Bearer Token) die de Webapplicatie geeft om gebruikers te identificeren wanneer een 

Webapplicatiegebruiker via de App authentiseert aan zijn Webapplicatieaccount 

opgeslagen en blijft U ingelogd. 
 

Uw verantwoordelijkheden 
 

U heeft de mogelijkheid om (Persoons-)Gegevens in te dienen via de App in Uw 

Webapplicatie. U bent verantwoordelijk voor het informeren van betrokkenen van Uw 

gebruik van hun (Persoons-)Gegevens, en, indien nodig, voor het verkrijgen van hun 

toestemming voor dergelijk gebruik. 
 

Exact gebruikt (Persoons-)Gegevens die worden ingediend via de App of via de 

Webapplicatie om U een manier te bieden om met Exact te communiceren. Zoals ook 

wordt beschreven in de Exact Overeenkomst slaat Exact Uw (Persoons-)Gegevens op om 

te onze contractuele relatie met U op te zetten, te onderhouden en te beheren, en om 

diensten aan U te leveren, evenals om te reageren op Uw verzoeken. 
 

Exact verzamelt informatie over Uw gebruik van de App zoals de appschermen die U 

bezoekt en welke handelingen U verricht. Exact gebruikt deze informatie om de App 

aan te bieden, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren. Exact gebruikt deze 

gegevens eveneens om gepersonaliseerde content aan te bieden aan U, zoals 

relevantere zoekresultaten en/of voorspellende rapporten. Deze gegevens omvatten: 
 

Apparaatinformatie 
 

Exact verzamelt apparaatspecifieke informatie, zoals hardwaremodel, de versie van 

het besturingssysteem, apparaat-ID's en informatie over het mobiele netwerk, 

waaronder het telefoonnummer. Exact kan Uw apparaat-ID's of telefoonnummer 

associëren met Uw Exact Online Bouw account. 
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Locatiegegevens 
 

Wanneer U de App gebruikt, kan Exact informatie over Uw daadwerkelijke locatie 

verzamelen en verwerken. Exact gebruikt Uw GPS-locatie om de locatie te bepalen. 

Bijvoorbeeld om Uw afstand tot  Uw project(en) te bepalen, zodat we op basis van die 

gegevens suggesties kunnen doen. Exact slaat Uw locatie alleen lokaal op  Uw telefoon 

en alleen gebruikmakend van het deel waarvoor U toestemming heeft gegeven. Dit is 

de zien in het instellingenscherm van de App. 
 

Wanneer U de App gebruikt, bent U verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke 

vereisten van het land/de landen waar u hem gebruikt. Dit omvat naleving van de 

wettelijke vereisten van de landen waar de betrokkenen wonen. 
 

Wie heeft verder mogelijk waar toegang tot Uw (Persoons-)Gegevens 
 

Voor de bovenstaande redenen kunnen we Uw (Persoons-)Gegevens die zijn ingediend 

door de App delen met gelieerde Exact-bedrijven, betrouwbare zakenpartners, 

dienstverleners, geautoriseerde vertegenwoordigers of zelfstandigen zodat U de App 

kunt gebruiken en Exact de gevraagde diensten of transacties en klantondersteuning 

kan bieden en/of om U dienst- of productgerelateerde informatie te geven. Waar 

(Persoons-)Gegevens die zijn ingediend via de App kunnen worden opgeslagen en 

verwerkt is onderhevig aan Uw Exact Overeenkomst. 
 

Vanwege de bestaande juridische, regelgevende en veiligheidsomgeving is Exact 

mogelijk verplicht, onder bepaalde omstandigheden, om geaggregeerde en/of 

persoonlijk identificeerbare informatie die bij Ons wordt ingediend via de App te 

verstrekken. Exact verricht redelijke inspanningen om dergelijke verstrekkingen te 

beperken tot de volgende omstandigheden: (i) wanneer Exact ter goeder trouw van 

mening is dat het nodig om dit te doen als reactie op een dagvaarding of andere 

juridische procedure; (ii) wanneer het redelijkerwijs verplicht is om dit te doen om 

veiligheidsmaatregelen, apparatuur, technische activiteiten en dergelijke voor Exact-

gegevens te onderhouden, bij te werken of anderszins te implementeren; (iii) wanneer 

het redelijkerwijs nodig is om personen of entiteiten te identificeren, contact met ze op 

te nemen of juridische stappen tegen ze te ondernemen om de rechten van Exact te 

handhaven en/of ten uitvoer te leggen, inclusief, maar niet beperkt, tot het ten uitvoer 

leggen van de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van deze App; (iv) de rechten 

of eigendommen van Exact te verdedigen; of (v) in urgente omstandigheden om de 

persoonlijke veiligheid van het volk of van gebruikers van de Exact producten, diensten 

en Exact websites te waarborgen. 
 

Correcties, toegang en updates van Uw Persoonsgegevens 
 

Exact streeft ernaar Uw Persoonsgegevens zo kloppend mogelijk te houden. Indien U op 

enig moment inzage, rectificatie, bijwerking of verwijdering van Uw Persoonsgegevens 

wenst, kunt U in gevallen waarin Exact een Verantwoordelijke is Uw relevante profiel of 

registratie (indien van toepassing) bijwerken of contact met Ons opnemen via: 
 

Schriftelijk: Exact Group B.V., functionaris gegevensbescherming, 

Molengraaffsingel 33, 2629 JD Delft, P.O.Box 5066, 2600 GB Delft, Nederland. 
 

Per e-mail: privacy@exact.com 
 

Exact zal dergelijke verzoeken zo snel als commercieel redelijk of wettelijk bepaald is 

inwilligen. Om de veiligheid van Persoonsgegevens te garanderen, maken wij U erop 

attent dat U verplicht zult zijn om voldoende bewijs van Uw identiteit te overleggen bij 

een dergelijk verzoek voor U inzage krijgt in Persoonsgegevens. 
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b. Google Analytics for Firebase 
 

De App gebruikt Google Analytics voor Firebase (“Google Analytics for Firebase”), een 

web-analyticsdienst van Google. Google Analytics for Firebase biedt Exact een 

application programming interface (“API”), wat helpt Uw gebruik van de App te 

analyseren, zoals taal van het apparaat, sessieduur, welke smartphone U gebruikt, 

gebruikersgebeurtenissen, etc. om de App af te stemmen op Uw voorkeuren en om Uw 

gebruikerservaring te optimaliseren. De analysemethode die we gebruiken stelt geen 

Appgebruiker in staat om individueel geïdentificeerd te worden en wordt alleen gebruikt 

voor analyse-doeleinden. De gegevens die de API heeft gegenereerd over Uw gebruik 

van de App (inclusief Uw IP-adres in geanonimiseerde vorm) worden verzonden naar en 

mogelijk opgeslagen door Google op servers buiten het land waar U woont. Google zal 

deze informatie gebruiken voor het evalueren van Uw gebruik van de App, door 

rapporten over App-activiteit en apparaatinformatie op te stellen voor App-aanbieders 

en om andere diensten die te maken hebben met App-activiteit en internetgebruik aan 

te bieden. Google kan deze informatie aan derden overdragen indien zij hier wettelijk 

toe verplicht is, of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. 

Google zal Uw IP-adres niet associëren met andere gegevens die door Google worden 

bewaard. Om gegevens in Google Analytics for Firebase te aggregeren, wordt de globally 

unique identifier (“GUID”) van Uw bedrijf (een voor Exact onbekende waarde) en de 

versie van Uw software elke keer dat de App wordt opgestart, verzonden naar Google. 
 

b) Door de App te gebruiken, stemt u in met het verwerken van gegevens over U door 

Google in de wijze en voor de doeleinden die hierboven beschreven zijn. Als u het hier 

niet mee eens bent, moet U geen gebruik maken van de App. 
 

Bezoek voor meer informatie https://firebase.google.com/products/crashlytics/ 

https://policies.google.com/privacy 

 

11. Toepasselijk recht en geschillen 
 

aa) Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De 

bepalingen van het Weens Koopverdrag (CISG) zijn niet van toepassing. Echter, 

indien de App aan U wordt geleverd buiten Nederland, en indien lokale wetgeving het 

gebruik van Nederlands recht verbiedt, geldt mogelijk lokale wetgeving. 
 

bb) Alle geschillen, meningsverschillen of vorderingen die voortkomen uit of te maken 

hebben met deze Overeenkomst, of met het niet naleven, de beëindiging of de 

ongeldigheid daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Rotterdam, 

Nederland. Echter, indien de App aan U geleverd is buiten Nederland en dit artikel niet 

geldig is onder het lokale recht worden alle geschillen, meningsverschillen of 

vorderingen die voortkomen uit of te maken hebben met deze Overeenkomst, of met de 

schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechtbank in de hoofdstad van het land waar de App aan U is geleverd. 

 

12. Diversen 
 

a) Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst voor de App. U bent ook 

gebonden aan de Exact Overeenkomst. In het geval van een tegenstrijdigheid 

tussen de Exact Overeenkomst en deze Overeenkomst, is deze Overeenkomst van 

toepassing op alleen het dispuut. 
 

b) Indien een bepaling in deze Overeenkomst volledig of deels nietig, vernietigbaar of 

in strijd is met een wet, wordt deze als geïsoleerd en niet van toepassing beschouwd. 

In een dergelijk geval treden de partijen met elkaar in overleg om de betreffende 

bepaling te vervangen door een bepaling met een vergelijkbaar doel die niet volledig of 

https://firebase.google.com/products/crashlytics/
https://policies.google.com/privacy
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deels nietig, vernietigbaar of in strijd met een wet is. De andere bepalingen van de 

Overeenkomst blijven volledig van kracht. 
 

c) Deze Overeenkomst en de Exact Overeenkomst geven volledig weer wat is 

overeengekomen tussen de partijen omtrent de App en vervangen alle eerdere, 

gelijktijdige, expliciete of impliciete, overeenkomsten, contracten, verklaringen en 

garanties, zowel schriftelijk als mondeling. 
 

d) U en Exact komen overeen dat: (a) deze Overeenkomst tussen Exact en U is, en dat 

Google geen partij is in deze Overeenkomst; (b) Exact als enige verantwoordelijk is voor 

de App en de inhoud daarvan; (c) Google  en dochterondernemingen van Google derde-

begunstigden van deze Overeenkomst zijn, en (d) Google het recht heeft (en wordt 

geacht het recht te hebben geaccepteerd) om deze Overeenkomst ten uitvoer te leggen 

jegens U als een derde-begunstigde hiervan, maar alleen indien U de voorwaarden van 

deze Overeenkomst zoals hierboven beschreven accepteert. 
 
13. Contact/Ondersteuning omtrent de App 
 

a) Voor alle zaken die te maken hebben met het gebruik van de App kunt U 

contact opnemen met de supportafdeling. 
 
b) Een eventuele onderhoudsovereenkomst, supportovereenkomst, of service level 

agreement die van kracht is tussen U en Exact, is niet van toepassing op de App. 
 
c) Exact mag naar eigen goeddunken ondersteuning bieden binnen de reikwijdte van 

het leveren van updates, patches, bugfixes en nieuwe versies via de Android Market 

("Google Play") geëxploiteerd door Google. 
 

14. Externe diensten, materiaal van derden en softwarecomponenten 
 

De App kan toegang tot Exact diensten en websites mogelijk maken, of diensten en 

websites van derden (gezamenlijk en individueel: "Externe Diensten"). Gebruik van 

Externe Diensten vereist internettoegang en vereist mogelijk dat U aanvullende 

voorwaarden accepteert. Bepaalde Externe Diensten tonen, bevatten of stellen mogelijk 

inhoud, gegevens, informatie, applicaties of materiaal van derden ("Materiaal van 

Derden") tot beschikking of geven links naar bepaalde websites van derden. Door de 

Externe Diensten te gebruiken erkent U en stemt U ermee in dat noch Exact noch haar 

leveranciers, licentiegevers, medewerkers, directieleden, functionarissen, 

vertegenwoordigers, of ingehuurde zelfstandigen of partijen die zijn betrokken bij het 

maken of aanbieden van de App, verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken of 

evalueren van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdlijnen, geldigheid, 

auteursrechtnaleving, legaliteit, zedelijkheid, kwaliteit of ander aspect van dergelijke 

Materialen van of websites van Derden. Noch Exact noch haar leveranciers, 

licentiegevers, medewerkers, directieleden, functionarissen, vertegenwoordigers, of 

ingehuurde zelfstandigen of partijen die zijn betrokken bij het maken of aanbieden van 

de App, garanderen of onderschrijven diensten van derden of Materialen van Derden en 

accepteren geen aansprakelijkheid of Verantwoordelijkheid richting U of een andere 

persoon voor diensten van derden of Materialen van Derden. U stemt ermee in de 

Externe Diensten voor eigen rekening en risico te gebruiken en noch Exact noch haar 

leveranciers, licentiegevers, medewerkers, functionarissen, directieleden, 

vertegenwoordigers, of ingehuurde zelfstandigen of partijen die zijn betrokken bij het 

maken of aanbieden van de App hebben enige aansprakelijkheid richting U voor de 

inhoud daarvan voor wat voor reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot content 

die mogelijk beledigend, onzedelijk of aanstootgevend is. Exact behoudt het recht om 

toegang tot Externe Diensten te allen tijde en zonder kennisgeving te veranderen, op te 

schorten, te verwijderen of uit te schakelen. In geen geval zal Exact aansprakelijk zijn 

voor het verwijderen van of het uitschakelen van toegang tot dergelijke Externe 
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Diensten. Exact mag ook beperkingen opleggen aan het gebruik van of toegang tot 

bepaalde Externe Diensten, in ieder geval en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. 
 

De App bevat en/of gebruikt op andere wijze softwarecomponenten die onder het 

eigendom en de licentie van derden vallen (inclusief opensourcesoftware), welke 

aan U worden aangeboden onder het auteursrecht en de licentievoorwaarden voor 

dergelijke componenten. 
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English version: 

 

By pressing "Accept" You are agreeing to the End-User License Agreement and to the 

use of Cookies, as described in the Privacy Policy of Exact Services incorporated herein. 

 

Copyright 2022 Exact Group B.V. 

 

The use of this application for the mobile device running Android for authorized users is 

subject to the following conditions: 

 

END USER LICENSE AGREEMENT 

 

Please scroll down and read the terms and conditions of this End User License 

Agreement  carefully. This is a legal agreement between You and Exact Group 

B.V. or one of its subsidiaries ("Exact") which provides the terms of use of the 

Exact Online Bouw   application for the supported mobile device running 

Android ("the App"). Read it carefully before completing the installation 

process and using the App. By clicking "I ACCEPT" or by installing and/or using 

the App, You are agreeing to all of the terms and conditions stated in this 

Agreement. If You are not authorized to bind the "authorized Exact Online 

Bouw   Customer" or You do not agree to these terms, do not click "ACCEPT", 

and do not use the App. 

 

This Agreement shall apply only to the App supplied by Exact herewith regardless of 

whether other software is referred to or described herein. 

 

1. Definitions 

 

"Agreement" refers to this End User License Agreement together with the a) Exact 

Online Agreement (including Exact Online Terms and Conditions) ) b) Privacy Policy for 

Exact Services at Privacy Policy for Exact Services c) Cookie Policy at 

https://www.exact.com/global/cookies/ and third party terms and conditions as the 

foregoing are incorporated herein by reference. 

"Google" refers to Google Inc., a Delaware corporation with principal place of business at 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States and its majority 

owned affiliates. 

"Exact" refers to Exact Group B.V. or one of its subsidiaries acting as supplier. 

"You" and "Your" refers to the individual or (legal) entity that wishes to use the App. 

"the App" refers to the Exact Online Bouw  application for the Supported Android 

Devices. 

"Authorized Exact Online Bouw Customer" is the individual (of the legal entity), or the 

(legal) entity who has entered into an Exact Agreement with Exact. 

"Exact Agreement" can be an Exact Online Agreement (including Exact Online Terms & 

Conditions) or a  Controlled Release Agreement. 

“Web Application” refers to the web application for Exact Online Bouw management 

software.  

“(Personal) Data” refers to (company) address details, names, e-mail addresses, etc. 

which can be related to persons and is stored in Your account in the Web Application. 

 

2. Supported devices 

 

The App supports specific  versions of Android. Details of the supported versions can be 

found on the details page of this App either via the Android Market application or via the 

"Google Play" website ("Supported Android Devices").Exact reserves the right at any 

given time to adjust the Supported Android Devices and required Android versions and 

to not support certain configurations. 

 

https://files.exact.com/static/downloads/terms-and-conditions/Privacy-Policy-for-Exact-Services-EN.pdf#_ga=2.164787775.1457665319.1587385418-681937799.1510913573
https://www.exact.com/global/cookies/
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3. The Right, the scope and the rules concerning the App 

 

a) Exact hereby grants You the non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable, 

revocable, right to use the App on Your Supported Android Device solely for the purpose 

of accessing specifically enabled processes of the Web Application via the App, subject to 

terms, conditions and limitations stated in this Agreement and the Google Terms of 

Service. 

 

b)  You are granted the above rights to access and enter data in the Web Application via 

the App provided that You previously entered into an Exact Agreement. The rights are 

granted only during the term of the Exact  Agreement with Exact.  

 

c)  You are not permitted to use the App for any purpose other than expressly permitted 

under this Agreement and/or the Exact Agreement. All regulations of the aforementioned 

Exact Agreement  shall apply to the use and access of the App if not otherwise 

determined herein. Exact may audit Your use of the App. 

 

d) You will solely use the App  in accordance with the provisions in this Agreement. 

 

e)  You may not allow the App to be used for the benefit of any other person or legal 

entity besides You. 

 

f)) You will expressly not be permitted to use the App for or have it used by other users 

than You or the Authorized Exact Online Bouw  Customer. 

 

g) You may not in any manner whatsoever cause inconvenience or damage, according to 

Exact's judgment, to Exact (or its customers) in using the App. You may not perform 

actions which can be assumed to cause possible damage to the systems of Exact or her 

customers. 

 

h) You may not use the App contrary to statutory provisions or this Agreement. 

 

i) You are responsible for the content and accuracy of the data which You place with or 

through the App in Your Web Application. 

 

j) The App will run on the supported configured website of Exact  for which You have 

access rights. 

 

k) The data exchange by the App is subject to the terms and conditions of your 

subscription with Your network connection provider. 

 

4. Intellectual Property 

 

All ownership and intellectual property rights in the App, including but not limited to any 

images, photographs, animations, video, audio, text and "applets" incorporated into the 

App belong to Exact or its licensors. You may not I) remove or modify any marks or 

notice from Exact, II) rent, lease, redistribute, sublicense or provide or make the App 

otherwise available to any third party, III) assign this Agreement or give or transfer the 

App or an interest in the App to another individual or legal entity, IV) decompile, reverse 

engineer (except as and only to the extent permitted by applicable law), disassemble, 

attempt to derive the source code of, decrypt, modify, or create derivative works of or 

based on the App, or V) make use of any name, trademark, logo or sign. Any attempt to 

do so is a violation of the rights of Exact and its licensors. If You breach these 

restrictions, You, and the Authorized Exact Online Bouw Customer may be subject to 

prosecution and damages. 

 



 12 of 17 

5. Warranty Disclaimer 

 

The App is provided to You free of charge. Exact does not guarantee or warrant any 

features or qualities of the App or gives any undertaking with regard to any other 

quality. No such warranty or undertaking shall be implied from any description in the 

App itself or any available documentation or any other communication or advertisement 

for the App except to the extent that Exact has expressly confirmed a specific quality in 

writing. Exact does not warrant that the App will be available uninterrupted or 

permanently, nor that it will give uninterrupted, permanent, timely, error-free or secure 

access to the Web Application. The availability is also subject to Google's sole discretion 

as operator of the Android Market ("Google Play"). All warranty claims are subject to the 

limitation of liability as defined in article 6 below. 

 

6. Liability 

 

aa) Unless statutory regulations exclude a limitation to the liability of Exact for damages 

resulting from an intentional act or omission, willful misconduct or gross negligence, 

Exact is only liable for damages as described in the following paragraphs of this Article 6. 

 

bb) Exact is never liable for indirect damages, lost profits, missed savings, reduced 

goodwill, damages resulting from operational stagnation, damages resulting from You 

not complying with the system requirements, damages resulting from claims by Your 

clients, corruption or loss of data, damages associated with the use of third-party items, 

materials or software prescribed to Exact by You, damages associated with the 

deployment of suppliers prescribed to Exact by You, consequential losses, irrespective of 

the nature of the action (breach of contract, unlawful act or otherwise), even if Exact 

was notified of the possibility of such damages. 

 

Some countries and/or states and jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of 

special, indirect, incidental or consequential damages, so the above limitation and 

exclusion may not apply to You. In that case the liability of Exact is limited to the 

maximum extent possible by law. 

 

cc) Exact is never liable for any damage of whatever nature suffered by You and/or the 

Authorized Exact Online Bouw  Customer due to the fact that the App is temporarily 

unavailable, or temporarily unavailable in its proper or complete form. 

 

dd) Exact is never liable for any damage of whatever nature suffered by You and/or the 

Authorized Exact Online Bouw  Customer in connection with the operation or non-

operation of You, or the Authorized Exact Online Bouw  Customer or third parties' 

software and/or Yours, the Authorized Exact Online Bouw  Customers', Exact's or third 

parties' equipment and/or Yours, the Authorized Exact Online Bouw  Customers', Exact's 

or third parties' Internet connections. 

 

ee) Exact will not accept any liability for the fact that data placed with Exact via the App 

is not sent or received in a proper, complete or timely manner. 

 

ff) Insofar as Exact is also unable to invoke the limitation and exclusion referred to in 

this Article 6 Exact's liability is in any case limited to EUR 500. 

 

7. Indemnification 

 

You and the Authorized Exact Online Bouw Customer agree to defend, indemnify, and 

hold harmless Exact, its affiliates, subsidiaries, and divisions, and each of their officers, 

directors, employees and agents, from and against any claims, actions or demands, 

including without limitation reasonable legal and accounting fees, alleged or confirmed, 

resulting from Your use of the App or Your breach of this Agreement. Exact shall provide 
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notice to You promptly of any such claim, suit, or proceeding and shall assist You, at 

Your expense, in defending any such claim, suit or proceeding. 

 

8. Term and Termination 

 

a) You may terminate this Agreement by destroying all copies of the App on Your 

Supported Android Device. Exact is entitled to terminate the use of the App if You fail to 

comply with the terms of this Agreement, if any third party (including but not limited to 

Google or Your network connectivity provider) restricts, prevents or ceases to authorize 

the installation or use of the App on a Supported Android Device or over Your network, 

or if Exact decides at any time to stop providing the App. This Agreement terminates 

automatically upon termination or expiration of the Exact Agreement which You have 

with Exact concerning the right to use the Web Application. In case of termination You 

may not use the App any longer. 

 

b) Termination of this Agreement shall not entitle You and/or the Authorized Exact 

Online Bouw Customer to any refund, credit or other compensation from Exact under the 

Exact Agreement. 

 

9. Export 

 

You may not use or otherwise export or re-export the App, except as authorized by 

United States law (including without limitation, the U.S. Export Administration 

Regulations, EARs) and the laws of the jurisdiction in which the App was obtained 

(“Export Laws”). You hereby agree, confirm, represent and warrant that (I) You will not 

use the App for, and will not allow the App to be used for, any purposes prohibited by 

Export Laws, including, without limitation for the development, design, manufacture or 

production of nuclear, chemical or biological weapons of mass destruction, (II) You are 

not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been 

designated by the U.S. Government as a “terrorist supporting” country, (III) You are not 

a citizen, national or resident of, and are not under the control of, the government of 

Cuba, Crimea, Iran, Iraq, North Korea, Sudan, Syria or any other country to which the 

U.S. has prohibited export, (IV) You will not download or otherwise export or re-export 

the App, directly or indirectly, neither to the above-mentioned countries nor to citizens, 

nationals or residents of those countries, (V) neither You nor the Authorized Exact Online 

Bouw  Customer are identified on any applicable restricted party lists of prohibited or 

restricted parties (including without limitation the U.S. Treasury, Office of Foreign Assets 

Control’s Specially Designated Nationals List; the HM Treasury Consolidated List of 

Financial Targets in UK; and the European Union’s Consolidated List of Sanctioned 

Individuals and Entities) and will not download, or otherwise export or re-export the App 

to persons on those lists. 

 

10. Privacy and Google Analytics for Firebase 

  

a. Privacy  

When using this App we may collect and process (Personal) Data about Your use of this 

App, information about the device and the hosting environment of Exact You are using. 

This and the technologies used are described in more detail below.  

After You sign in to the App for the first time, Your alphanumeric user ID (Bearer Token) 

that the Web Application provides for identifying users when a Web Application user via 

the App authenticates to his Web Application account, is stored and You will stay signed-

in.   
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Your responsibilities  

You have the option to submit (Personal) Data through the App in Your Web Application. 

You are responsible to inform the data subjects of Your use of their (Personal) Data, and 

if necessary, to obtain their consent for such use.  

Exact use (Personal) Data submitted through the App or through the Web Application to 

provide a way for You to communicate with Exact. As also described in the Exact 

Agreement Exact stores Your (Personal) Data in order to establish, maintain and manage 

our contractual relationship with You, and in order to provide services to You, as well as 

respond to Your requests.  

Exact collects information about Your use of the App such as app screens You visit and 

what actions You take. Exact uses this information to provide, maintain, secure and 

improve the App. Exact also uses this data to deliver personalized content to You, such 

as more relevant search results and or predictive reports. This data includes: 

Device information 

Exact collects device-specific information, such as hardware model, operating system 

version, unique device IDs, and cellular network information, including phone number. 

Exact can associate Your device IDs or phone number with Your Exact Online Bouw  

account. 

Location data 

When You use the App, Exact may collect and process information about Your actual 

location. Exact uses your GPS location to determine the location. For example, to 

determine Your distance from Your project (s) so that we can provide suggestions based 

on this data. Exact only stores Your location locally on Your phone and only while using 

the parts You have authorized. This can be seen in the settings screen of the App.  

When using the App You are responsible to comply with the legal requirements of the 

country/ies where You use it. This includes compliance with the legal requirements of the 

countries where the data subjects reside.  

Who else may have access where to Your (Personal) Data  

For the above mentioned reasons we may share Your (Personal) Data submitted by the 

App with affiliated Exact companies, trustworthy business partners, service vendors, 

authorized third-party agents or contractors in order for You to use the App and for 

Exact to provide requested services or transactions, customer support and/or to provide 

service or product related information to You.  Where (Personal) Data submitted via the 

App may be stored and processed is subject to Your Exact  Agreement.  

Due to the existing legal, regulatory, and security environment, Exact may be required, 

under certain circumstances, to disclose aggregate level and/or personally identifiable 

information submitted to Us through the App. Exact will use reasonable efforts to limit 

such disclosures to the following circumstances: (i) where Exact believes in good faith 

that it is required to do so in response to a subpoena or other legal process; (ii) where 

reasonably required to do so in order to maintain, update or otherwise implement Exact 

data security measures, equipment, technical operations and the like; (iii) where 

reasonably necessary to identify, contact, or bring legal action against persons or 

entities to preserve and/or enforce Exact’s rights, including but not limited to enforcing 

the End User License Agreement of this App; (iv) protect and defend Exact’s rights or 

property; or (v) in urgent circumstances to protect the personal safety of the public or of 

users of the Exact products, services, and Exact websites. 



 15 of 17 

Corrections, Access and Updates to Your Personal Data  

Exact  aims to keep your Personal Data as accurate as possible. Should You at any time 

desire to review, correct, update or (have) delete(d) Your Personal Data, where Exact is 

a Data Controller, You may update Your relevant profile or registration (when applicable) 

or contact Us at:  

In written: Exact Group B.V., Privacy Officer, Molengraaffsingel 33, 2629 JD Delft, 

P.O.Box 5066, 2600 GB Delft, The Netherlands.   

By e-mail: privacy@exact.com  

Exact will comply with such requests as soon as commercially reasonable or determined 

by statutory law. In order to ensure the safety of Personal Data, please note You will be 

subject to providing sufficient evidence of Your identity at the time of any such request 

before any Personal Data records will be made available by Exact. 

b. Google Analytics for Firebase 

The App uses Google Analytics for Firebase (“Google Analytics for Firebase”), a web 

analytics service provided by Google. Google Analytics for Firebase provides Exact with 

an application programming interface (“API”), which helps to analyze Your use of the 

App, such as which device language, session duration, which smartphone You are using, 

user events, etc. in order to tailor the App to Your preferences and optimize Your user 

experience. The analytics method we use does not enable any App user to be 

individually identified and will only be used for analytics purposes. The information 

generated by the API about Your use of the App (including Your IP address in 

anonymized mode) will be transmitted to and might be stored by Google on servers 

located outside the country where You live. Google will use this information for the 

purpose of evaluating Your use of the App, by compiling reports on App activity and 

device information for App providers and providing other services relating to App activity 

and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where 

required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's 

behalf. Google will not associate Your IP address with any other data held by Google. In 

order to aggregate data in Google Analytics for Firebase, the globally unique identifier 

(“GUID”) of Your company (an unknown value to Exact) and the version of Your 

Software is sent to Google every time the App is started. 

b) By using the App, You consent to the processing of data about You by Google in the 

manner and for the purposes set out above. If You do not agree with this, You should 

not use the App. 

For more information please go to https://firebase.google.com/products/crashlytics/ 

https://policies.google.com/privacy 

11. Applicable law and disputes 

 

aa) This Agreement is governed by Dutch law only. The provisions of the Vienna Sales 

Convention (CISG) do not apply. However, if the App is provided to You outside the 

Netherlands, and if local law prohibits the use of Dutch law, local law may apply. 

 

bb) Any and all disputes, disagreements or claims resulting from or associated with this 

Agreement, or with the non-compliance, termination or invalidity thereof shall be 

submitted to the competent court in Rotterdam, the Netherlands. However, if the App 

was provided to You outside the Netherlands and this clause is not valid under local law, 

any dispute, disagreement or claim arising out of or relating to this Agreement, or the 

breach, termination or invalidity thereof, shall be submitted to the adjudication of the 

https://firebase.google.com/products/crashlytics/
https://policies.google.com/privacy
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competent court in the capital of the country where the App was provided to You. 

 

12. Miscellanous 

 

a) This Agreement is the complete agreement for the App. You are also bound to the 

Exact Agreement. In the event of a conflict between the Exact Agreement and this 

Agreement, this Agreement shall govern with respect to the conflict only. 

 

b) If any provision in this Agreement is completely or partly void, voidable or conflicts 

with any law, it is deemed to be isolated and not applicable. In such a case the parties 

will consult with each other in order to replace the provision in question by a provision 

with a similar purpose that is not completely or partly void, voidable or in conflict with 

any law. The other provisions of the Agreement remain in full force. 

 

c) This Agreement and Exact  Agreement  fully reflect everything that has been agreed 

between the parties regarding the App  and replace all earlier and concurrent, explicit or 

implicit, agreements, contracts, declarations and guarantees, both written and verbal. 

 

d) You and Exact agree that: (a) this Agreement is between Exact and You, and that 

Google is not a party to this Agreement; (b) Exact is solely responsible for the App and 

the content thereof; (c) Google, and Google's subsidiaries are third party beneficiaries of 

this Agreement, and (d) Google will have the right (and will be deemed to have accepted 

the right) to enforce this Agreement against You as a third party beneficiary hereof, but 

only if You accept the terms of this Agreement as outlined above. 

 

13. Contact/ Support regarding the App 

 

a) For any matters concerning the use of the App please contact the support 

department.  

 

b) Any maintenance agreement, support agreement or service level agreement in place 

between You and Exact shall not apply to the App. 

 

c) Exact may at its sole discretion provide support within the scope of provisioning of 

updates, patches, bug fixes and new versions via the Android Market ("Google Play") 

operated by Google. 

 

14. External Services, Third-Party Materials, and Software Components   

 

The App may enable access to Exact services and websites, or third-party services and 

websites, (collectively and individually, “External Services”).  Use of the External 

Services requires Internet access and may require you to accept additional terms.  

Certain External Services may display, include or make available content, data, 

information, applications or materials from third parties (“Third Party Materials”) or 

provide links to certain third-party web sites. By using the External Services, You 

acknowledge and agree that neither Exact, nor its suppliers, licensors, employees, 

directors, officers, agents, or independent contractors, or those involved in creating or 

providing the App, are responsible for examining or evaluating the content, accuracy, 

completeness, timeliness, validity, copyright compliance, legality, decency, quality or 

any other aspect of such Third Party Materials or web sites. Neither Exact, nor its 

suppliers, licensors, agents or those involved in creating or providing the App, warrant or 

endorse any third-party services or Third-Party Materials, and do not assume and will 

not have any liability or responsibility to You or any other person for any third-party 

services or Third-Party Materials. You agree to use the External Services at your sole risk 

and neither Exact, nor its suppliers, licensors, agents, employees, officers, directors, 

contractors, or those involved in creating or providing the Application, shall have any 

liability to You for content thereof for any reason whatsoever, including without 



 17 of 17 

limitation content that may be found to be offensive, indecent, or objectionable.  Exact 

reserves the right to change, suspend, remove, or disable access to any External 

Services at any time without notice.  In no event will Exact be liable for the removal of 

or disabling of access to any such External Services.  Exact may also impose limits on 

the use of or access to certain External Services, in any case and without notice or 

liability. 

 

The App contains and/or otherwise makes use of software components owned and 

licensed by third party owners/licensors (including open source software), which are 

provided to You under the copyright and license terms for such components.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


