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Disclaimer
Kiwi App is a free to download widget app which is meant for personal use. Kiwi App is
designed as a quick dial app for your favorite installed phone numbers. Kiwi App is displayed as
a notification button on your secured smartphone screen. On Kiwi App, copyright and model
rights are applicable. Copying or distributing the code, content, or parts thereof in any form, is
not permitted without the written permission of the Erik Blaauw Solutions. By installing,
modifying and using Kiwi App, you agree to these terms and conditions
Installation
Kiwi App is a free to download widget software application with a quick call function to your
installed phone number(s). After installing Kiwi App, a (duo)notification bar will appear on your
lock screen of your secured smartphone. With this notification button you can easily call
favorite persons without unlocking your phone. Kiwi App has an extra functionality that allows
it to communicate with other apps. Kiwi App is only functional from a smartphone with Android
version 5.0 or higher.
License
Kiwi App provides 1x a license for this app. This right is for personal use and is not transferable
to third parties.
Settings and usage costs
Kiwi App contains empty call buttons, which the user can install after downloading. The user
can add a photo and phone number to each call button. Every modification in Kiwi App is for
the responsibility and liability of the user. Kiwi App fast call services are only made to call
quickly with your installed contacts. You agree that, by reading these terms, you have been
informed that you and third parties can call to your installed telephone numbers from your
secured phone. Calling to your installed phone numbers is not free and will be charged by your
carrier. Kiwi App uses opportunities to display ads. Displaying ads is associated with the use of
data. The use of data will be charged by your carrier. Contact your carrier about your call and
data rates charged to you, or visit your carrier's website for more information.
Cookies
Kiwi App uses Google Analytics, and Google Inc. services. The cookie‐generated information
about your use (opening and closing Kiwi App) will be transferred to and stored by Google on
servers in the United States. Google will use this information to analyze your use of the app,
and to compile app reports on app activities to Erik Blaauw Solutions. Google may disclose this
information to third parties, as required by law, or in so far as third parties process this
information on behalf of Google. By using Kiwi App, you agree to the processing of your app's
collected data by Google in the manner described above and for the aforementioned purpose.
For more information, see Google Advertising & Privacy.

Personal data
Erik Blaauw Solutions does not collect, save and use any contact information of your modified
call buttons.
Functioning and complaints
Kiwi App does not work properly, please contact the provider (Erik Blaauw Solutions). The
provider of Kiwi App always has the right to change and/or remove the app from the Google
Play store without the user's consent.
Liability and Kiwi App
You agree as a legitimate owner or user of this phone to safeguard the developer and supplier
of Kiwi App from all liabilities and (financial) claims arising out of, or relating to your use of the
Kiwi App services.
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Disclaimer
Het onderstaande is van toepassing op Kiwi App. Kiwi App is een gratis te downloaden app
welke is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Kiwi App is een functionele widget app welke is
ontworpen om snel en gemakkelijk telefonisch contact te kunnen leggen met de door uw
ingestelde nummers vanaf uw lockscreen. Kiwi App wordt na installatie weergegeven als
notificatieknop op uw lockscreen van uw beveiligde smarttelefoon. Op Kiwi App zijn
auteursrechten en modelrechten van toepassing. Het kopiëren of distribueren van de code,
inhoud, of delen daarvan in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van Erik
Blaauw Solutions niet toegestaan en strafbaar. Door Kiwi App te installeren en te gebruiken
stemt u in met deze voorwaarden.
Installatie
Kiwi App is een gratis te downloaden widget software applicatie met een snel bel functie naar
de door uw ingestelde telefoonnummer(s). Na installatie van Kiwi App zal er een functionele
notificatiebalk op uw lockscreen van uw telefoon verschijnen. Met deze (duo)notificatieknop
kunt u als gebruiker bellen zonder dat u uw telefoon hoeft te ontgrendelen. In Kiwi App zit een
functionaliteit dat de notificatiebalk van Kiwi App kan communiceren met andere apps. De
gebruiker van Kiwi App kan na installatie de vraag krijgen of hij/zij ook een andere app wilt
installeren. Hierdoor is het mogelijk dat er naast de Kiwi App een andere app in dezelfde
notificatiebalk verschijnt. Kiwi App is alleen werkzaam vanaf een smarttelefoon met
besturingssoftware Android versie 5.0 of hoger.
Licentie
Kiwi App verstrekt aan de rechtmatige eigenaar van deze smartphone 1x een gebruiksrecht
voor deze app. Dit recht is voor persoonlijk gebruik en is niet overdraagbaar aan derden.
Instellingen en gebruikskosten
Kiwi App bevat na het downloaden een aantal lege knoppen. De gebruiker dient zelf contacten
en telefoonnummers aan de belknoppen toe te voegen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk
en aansprakelijk voor het instellen van de belknoppen. Zaken die voortvloeien uit iedere
aanpassing en wijziging in Kiwi App zijn voor de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van
de gebruiker. Kiwi App met daarbij behorende snel bel services worden uitsluitend ter
beschikking gesteld om snel te kunnen bellen met door uzelf ingestelde contactpersonen. U
gaat akkoord dat u door het lezen van deze voorwaarden op de hoogte bent gebracht van het
feit dat u en derden via Kiwi App kunnen bellen met de door uw ingestelde telefoonnummers
vanaf uw beveiligde telefoon. Het bellen naar de door uw ingestelden telefoonnummer is niet
gratis en zal door uw provider bij u in rekening worden gebracht. Kiwi App maakt gebruik van
mogelijkheden om advertenties weer te geven. Het weergeven van advertenties gaat gepaard
met het gebruik van data van uw databundel. Het gebruik van data zal door

uw provider bij u in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw provider over uw bel
en data tarieven die bij u in rekening worden gebracht, of bezoek de website van uw provider
voor meer informatie.
Cookies
Kiwi App maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc (Google). De door de
cookie aangemaakte informatie over het aantal downloads en uw gebruik (openen en sluiten)
van Kiwi App wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de app te analyseren, en om
gebruiksrapporten over de app‐activiteiten voor de app‐exploitant samen te stellen. Google kan
deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is, of
voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Door het gebruik van Kiwi
App gaat u akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gebruiksgegevens door Google
op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel. Voor meer informatie
zie Google Adverteren & Privacy
Persoonsgegevens
Erik Blaauw Solutions verzamelt, bewaart en gebruikt geen contactgegevens die u in de app
heeft ingesteld.
Functioneren en klachten app
Wanneer Kiwi app niet goed functioneert, neemt u dan schriftelijk contact op met de aanbieder
van Kiwi App (Erik Blaauw Solutions). De aanbieder van Kiwi App houdt zich ten alle tijden het
recht om de applicatie, zonder overleg met de gebruiker, te wijzigen en/of te verwijderen uit de
Google Play store.
Aansprakelijkheid en Kiwi App
U gaat als rechtmatige eigenaar, of gebruiker van deze telefoon akkoord om de ontwikkelaar en
de aanbieder van Kiwi App te vrijwaren van alle aansprakelijkheden en (financiële) claims die
voortvloeien uit, of verband houden met uw gebruik van de Kiwi App services.

