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Het gebruik van het Premium Family- of Premium Plus Family-abonnement van Dashlane (elk een 

"Family-abonnement") is onderworpen aan onze Dienstvoorwaarden en het Privacybeleid, die worden 

gewijzigd door deze Aanvullende voorwaarden (gezamenlijk de "Family-voorwaarden"). Gebruikte 

woorden met een hoofdletter die hieronder niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan 

wordt gegeven in de Dienstvoorwaarden en het Privacybeleid.  

Definities 

• De "Family-beheerder" of "Beheerder" is de Dashlane-gebruiker die voor het Family-

abonnement betaalt en anderen kan uitnodigen.  

• Een "Lid" is een persoon die een uitnodiging om lid te worden van een Family-abonnement 

accepteert.  

Voorwaarden voor deelname 

Elk Family-abonnement heeft één Beheerder en maximaal vijf (5) Leden.  

U kunt Lid of Beheerder zijn van slechts één Family-abonnement tegelijk. U kunt niet vaker dan 

tweemaal lid worden van een Family-abonnement.  

Om Lid te worden, moet u een uitnodiging ontvangen van de Beheerder en deze accepteren. Leden 

kunnen gebruikmaken van de functies van het Family-abonnement nadat ze een Account hebben 

aangemaakt (of hun huidige Account aan het Family-abonnement hebben gekoppeld).  

Beheerders moeten minstens 18 jaar oud zijn (of meerderjarig zijn in het rechtsgebied waar zij wonen). 

Er wordt een leeftijdsverificatie uitgevoerd als onderdeel van de betaling. Leden kunnen elke leeftijd 

hebben, met inachtneming van het volgende gedeelte.  

Kinderen 

Kinderen kunnen Leden zijn. Door een kind (zoals gedefinieerd door de wetgeving in het rechtsgebied 

waar het kind woont) uit te nodigen om Lid te worden, verklaart de Beheerder dat hij (a) instemt met 

het door Dashlane verwerken van gegevens over het kind zoals beschreven in het Privacybeleid, (b) 

verantwoordelijk is voor de naleving van de Voorwaarden door het Lid, en (c) wettelijk gerechtigd is om 

(a) en (b) te doen.  

Verlaten van een Family-abonnement 

Annulering. De Beheerder kan een Family-abonnement annuleren via het gedeelte "Mijn account" in 

elke Dashlane-app. Een geannuleerd Family-abonnement blijft actief tot het einde van de lopende 

Abonnementsperiode. Wanneer de Abonnementsperiode eindigt, worden de accounts van alle Leden 

teruggezet naar het Dashlane-accounttype dat ze hadden voordat ze lid werden van het Family-

abonnement (of een Dashlane Free-account als ze hiervoor geen Dashlane-gebruiker waren).  
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Vertrek. Leden kunnen hun Family-abonnement verlaten via het gedeelte "Mijn account" in elke 

Dashlane-app. Wanneer een Lid zijn Family-abonnement verlaat, wordt zijn account teruggezet naar het 

type dat hij had voordat hij lid werd van het Family-abonnement (of een Dashlane Free-account als hij 

hiervoor geen Dashlane-gebruiker was).   


