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Gefeliciteerd met je nieuwe Acer-apparaat! Als dank biedt Acer je in samenwerking met Dropbox gratis voor 1 jaar 

25 GB extra opslagruimte bij Dropbox aan (de Aanbieding). Lees voordat je deze opslagruimte in gebruik neemt de 

voorwaarden van deze aanbieding door (de Aanbiedingsvoorwaarden). De Aanbiedingsvoorwaarden zijn een 

aanvulling op de Standaardvoorwaarden, het Beleid voor acceptabel gebruik en het Privacybeleid van Dropbox 

(gezamenlijk onze Standaardvoorwaarden) die betrekking hebben op het gebruik van de Dropbox-services. 

Wanneer je gebruikmaakt van de Aanbieding, ga je behalve met deze Aanbiedingsvoorwaarden ook akkoord met 

onze Standaardvoorwaarden. Woorden die hier met een hoofdletter worden vermeld, maar niet zijn gedefinieerd, 

hebben de betekenis die eraan is gegeven in onze Standaardvoorwaarden. 

 

Wie komt er in aanmerking voor de Aanbieding 

 

Deze Aanbieding staat open voor zowel nieuwe als bestaande Dropbox-gebruikers die een nieuw en in aanmerking 

komend Acer-apparaat kopen en registreren.  De Aanbieding moet uiterlijk 31 december 2018 worden opgeëist en 

kan slechts eenmaal per apparaat worden gebruikt. De Aanbieding kan niet worden opgeëist voor een refurbished, 

gebruikt of gewist en hersteld apparaat, en geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen. Deze Aanbieding is 

voor jou persoonlijk en niet overdraagbaar. De Aanbieding geldt niet in China, Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, 

Syrië en de Krim, en in andere landen waar de Dropbox-service niet beschikbaar is, wettelijk beperkt is of 

onderhevig is aan belasting. 

 

Toekenning van opslagruimte van 25 GB 

 

De extra 25 GB opslagruimte van de aanbieding is een aanvulling op het basisquotum van 2 GB dat elke Dropbox-

gebruiker krijgt, evenals eventuele andere opslagruimte die je hebt verdiend door Dropbox aan te bevelen bij 

vrienden, Aan de slag uit te voeren of andere gespecificeerde acties uit te voeren (samen je Permanente quotum). 

Na afloop van de aanbiedingstermijn van één jaar wordt je Permanente quotum weer van kracht. 

 

Na het verstrijken van de aanbiedingsperiode van één jaar 

 

Als aan het eind van de aanbiedingsperiode de hoeveelheid gegevens in je Dropbox je Permanente quotum 

overschrijdt, kun je geen bestanden meer toevoegen aan je Dropbox en worden je apparaten niet meer 

gesynchroniseerd. Je kunt dit verhelpen door bestanden uit je Dropbox te verwijderen tot de hoeveelheid gegevens 

onder je Permanente quotum komt of door je Dropbox te upgraden. Bij een upgrade krijg je niet alleen een 

opslagruimte van 1 TB maar ook andere geavanceerde functies.  

 

Mocht je ervoor kiezen niet te upgraden, dan sturen we een e-mail naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan je 

account en vragen we je je bestanden te verwijderen of te verplaatsen, zodat je account weer binnen je Permanente 

quotum komt.  Wanneer je dit niet doet binnen redelijke tijd na verzending van deze kennisgevingsmail (binnen 60 

dagen), dan behoudt Dropbox zich het recht voor je volledige account op te schorten of definitief te verwijderen, 

samen met alle opgeslagen gegevens, inclusief de gegevens die binnen je Permanente quotum vallen. 

https://www.dropbox.com/terms
https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use
https://www.dropbox.com/privacy2017
https://www.dropbox.com/upgrade

