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Gebruiksvoorwaarden Freddi  
Freddi is een label van Reisbalans B.V., gevestigd te Amersfoort. Reisbalans 
adviseert je deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet 
welke rechten en verplichtingen je hebt. 
 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 1: Inleiding en toepasselijkheid 
Reisbalans maakt het mogelijk om de (zakelijke) mobiliteit van werknemers op een 
tijdbesparende, flexibele en inzichtelijke manier te regelen. Als de Werkgever een 
overeenkomst heeft gesloten met Reisbalans voor het gebruik van Freddi, dan kan 
de Werknemer gebruik maken van deze dienst. 
 
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op (alle offertes, aanbiedingen en 
overeenkomsten voor) het gebruik van Freddi. Door gebruik te maken van Freddi 
aanvaard je de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. 
 
De artikelen 1 tot en met 13 gelden voor alle Gebruikers. De artikelen 14 tot en met 
16 gelden alleen voor de Werkgever. 
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Artikel 2: Definities 
In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 
 

• Account: het persoonlijke Freddi account van de Gebruiker waarmee toegang 
wordt verkregen tot de dienst Freddi. 

 
• App: de Freddi applicatie voor mobiele apparaten die kan worden gebruikt 

door de Werknemer. 
 

• Content: alle zaken die in de App en het Portal zijn of worden geplaatst, zoals 
teksten, afbeeldingen, schema’s, tabellen en de graphic user interface van de 
App en het Portal. 

 
• Freddi: de dienst genaamd Freddi van Reisbalans waarmee onder andere 

woon-werkgeverkeer, thuiswerkdagen en zakelijke ritten van werknemers 
kunnen worden geregistreerd. Meer informatie is te vinden op freddi.nl. 

 
• Gebruiker: zowel de Werkgever als de Werknemer. In deze 

gebruiksvoorwaarden wordt tevens naar de Gebruiker verwezen met ‘je’. 
 

• Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst ten aanzien van het gebruik van 
Freddi die tussen de Gebruiker en Reisbalans tot stand komt door de 
acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden. 

 
• Intellectuele Eigendomsrechten: alle wereldwijde intellectuele 

eigendomsrechten en soortgelijke en aanverwante rechten in de meest ruime 
zin, waaronder in het bijzonder – maar niet uitsluitend – begrepen de 
(aanspraken op) (1) auteursrechten, (2) modelrechten (3) merkrechten, (4) 
handelsnaamrechten, (5) databankrechten, (6) octrooirechten, (7) knowhow en 
(8) bedrijfsgeheimen, waaronder begrepen alle bevoegdheden (waaronder in 
ieder geval begrepen het recht op openbaar maken en verveelvoudigen) die 
de betreffende nationale en internationale regelgeving daaraan toekent of 
nog zal toekennen. 

 
• Portal: de online Freddi applicatie voor desktop die kan worden gebruikt door 

de Werkgever.  
 

• Transactie: elke actie die wordt geregistreerd via het Freddi Account, de App 
en het Portal, zoals gemaakte ritten. 

 
• Werkgever: de werkgever met wie Reisbalans een overeenkomst is 

aangegaan tot het gebruik van Freddi. 
 

• Werknemer: de natuurlijk persoon wiens Werkgever een overeenkomst is 
aangegaan met Reisbalans voor het gebruik van Freddi en die door zijn 
Werkgever is aangewezen om gebruik te mogen maken van Freddi. 
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Artikel 3: Producten en diensten van Reisbalans 
De Werkgever bepaalt van welke producten en diensten de Werknemer gebruik kan 
maken en welke financiële afspraken daar voor gelden. Het feit dat bepaalde 
producten en diensten van Reisbalans in deze gebruiksvoorwaarden worden 
genoemd, betekent niet dat de Werknemer daar ook gebruik van kan maken. Uit het 
Account van de Werknemer blijkt welke producten en diensten er door de Werkgever 
zijn gekozen. 
 
Artikel 4: Persoonlijk Account 
Om gebruik te maken van Freddi dien je eenmalig je Account te activeren en deze 
gebruiksvoorwaarden te accepteren. Met het Account krijgt de Werknemer toegang 
tot de App en de Werkgever tot het Portal.  
 
Je staat ervoor in dat de (persoonlijke) informatie in je Account volledig, juist en 
actueel is. Gewijzigde gegevens dien je tijdig aan te passen in je Account. Reisbalans 
gaat uit van de gegevens die zijn opgegeven. Dit geldt ook voor de gegevens die de 
Werkgever in het Portal invult van de Werknemers die gebruik mogen maken van 
Freddi. Reisbalans heeft niet zelf een verplichting om de juistheid van gegevens te 
controleren. De Werkgever zal Reisbalans direct informeren zodra een Werknemer 
geen gebruik meer mag maken van Freddi, bijvoorbeeld omdat hij uit dienst is. 
 
Je Account is strikt persoonlijk. Derden mogen je Account niet gebruiken. De 
logingegevens van je Account (waaronder de gebruikersnaam en het wachtwoord) 
dien je geheim te houden en mag je niet met derden delen. Ook dien je deze goed te 
bewaren en te voorkomen dat derden van de logingegevens kennis kunnen nemen. 
Zodra je je bewust wordt van ongeautoriseerd gebruik van je Account of 
inloggegevens, dien je de klantenservice van Reisbalans hier onmiddellijk van op de 
hoogte te stellen (zie artikel 13) of dit door te geven via de App of het Portal. 
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Artikel 5: Freddi App en Portal 
Via de App en het Portal kun je onder meer je (persoonlijke) gegevens inzien en 
wijzigen en de Transacties inzien. 
 
Indien beschikbaar gesteld door de Werkgever, kan de Werknemer in de App een 
thuiswerkvergoeding toevoegen en/of met de GPS-functionaliteit ritten registreren. 
Ritregistratie vindt plaats op basis van locatiebepaling (telefoonsignaal, WIFI en/of 
GPS) van het mobiele apparaat. Op ieder gewenst moment kan de locatiebepaling 
aan of uit worden gezet.  
 
Wanneer de Werknemer is ingelogd in de App, dan gebruikt Reisbalans onder meer 
zijn contactgegevens, reishistorie, transactiegegevens, locatiegegevens, apparaat 
gegevens en operating system (OS) gegevens. Deze gegevens worden niet lokaal op 
het mobiele apparaat bewaard. 
 
Je bent gerechtigd om van de App en het Portal gebruik te maken op een wijze als 
omschreven in deze gebruiksvoorwaarden. Voor het gebruik van de App en het 
Portal gelden verder nog de volgende regels: 

• Je zult geen toegang verkrijgen (of een poging daartoe doen) anders dan door 
de interfaces die Reisbalans je ter beschikking stelt; 

• Het is niet toegestaan beveiligingen (zoals een kopieerbeveiliging of een 
afgeschermde omgeving) in de App of het Portal te omzeilen; en 

• Je zult geen activiteiten ondernemen die de software kunnen verstoren of 
onderbreken. 

 
De App en het Portal worden in de huidige staat ('as is') en in de beschikbare staat 
('as available') aangeboden. Reisbalans verstrekt geen garanties over het gebruik 
van de App en het Portal van welke aard dan ook. Vanwege de voortdurende 
innovatie van de App en het Portal kunnen de vorm, functionaliteiten en Content van 
tijd tot tijd veranderen, zonder dat Reisbalans dit vooraf hoeft aan te kondigen. De 
App kan van tijd tot tijd automatisch updates downloaden en installeren. Deze 
updates zijn bedoeld om de App te verbeteren, uit te breiden en verder te 
ontwikkelen en kunnen worden geleverd in de vorm van bug fixes, verbeterde 
functionaliteit en/of nieuwe versies van de App. De Werknemer stemt ermee in zulke 
updates te ontvangen en geeft Reisbalans toestemming om deze te leveren. 
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Artikel 6: Intellectuele Eigendomsrechten 
Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot Freddi en de overige 
producten en diensten van Reisbalans (waaronder begrepen de App en het Portal en 
de daarin geplaatste Content) blijven bij Reisbalans en haar licentiegevers berusten. 
Deze gebruiksvoorwaarden houden geen overdracht van enig Intellectuele 
Eigendomsrecht aan de Gebruiker in. Door Reisbalans wordt enkel een niet-
exclusieve licentie verleend voor het gebruik van de App en het Portal 
overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden. 
 
Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App, het Portal en de daarin geplaatste 
Content openbaar te maken en/of te verveelvoudigen anders dan door het normale 
gebruik van Freddi overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden. 
 
Je stemt ermee in dat je eigendomsaanduidingen (zoals auteursrecht- of 
merkaanduidingen) die aan de App, het Portal of de Content zijn verbonden of 
daarin zijn vervat, niet zult verwijderen, onleesbaar zult maken of zult veranderen. 
 
Voor zover je zelf content in de App of het Portal plaatst, verstrek je Reisbalans een 
onbeperkte, wereldwijde, niet-exclusieve en kosteloze licentie om van deze content 
gebruik te maken voor zover dat noodzakelijk is voor Reisbalans om haar producten 
en diensten aan te bieden. 
 
Artikel 7: Persoonsgegevens en privacy 
Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy statements 
die je kunt vinden op onze website www.freddi.nl. 
 
Bij de uitvoering van onze diensten worden in bepaalde gevallen persoonsgegevens 
gedeeld met derde partijen. Ook kan het zijn dat wij van derde partijen gegevens 
over je ontvangen. Welke gegevens dit zijn, verschilt per dienst. In ons privacy 
statement vind je tevens een overzicht van deze derden en hun rol. 
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Artikel 8: Aansprakelijkheid 
Reisbalans garandeert niet dat haar diensten (waaronder de App en het Portal) altijd 
ongehinderd gebruikt kunnen worden en is niet aansprakelijk voor kosten of schade 
die daar het gevolg van zijn. Dit tevens nu de werking afhankelijk is van veel externe 
factoren, waaronder de werking van computer- of telecomsystemen van Reisbalans, 
de Gebruiker en derden. 
 
In het geval van aansprakelijkheid van Reisbalans is zij enkel gehouden tot het 
vergoeden van schade die rechtstreeks voortvloeit uit voorzienbare en vermijdbare 
tekortkomingen die haar kunnen worden toegerekend en direct verband houden met 
de exploitatie van Freddi. 
 
Reisbalans is niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht. Van overmacht is 
onder meer sprake in geval van een staking, brand bij Reisbalans of een relevante 
derde, elektriciteits- of internetstoringen, cybercrime, ziekte of 
(overheidsmaatregelen vanwege) pandemieën.  
 
Reisbalans is alleen gehouden tot het vergoeden van directe schade. Daaronder 
wordt uitsluitend verstaan: (a) materiële schade aan de eigendommen, (b) redelijke 
kosten die gemaakt moeten worden om de prestatie van Reisbalans aan de 
overeenkomst te laten beantwoorden, (c) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling 
van de oorzaak en de omvang van de directe schade en (d) redelijke kosten die 
hebben geleid tot het voorkomen of beperken van directe schade. 
 
Reisbalans is niet aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade. Daaronder 
wordt onder andere verstaan: (a) gevolgschade, omzet- en winstderving, (b) gemiste 
besparingen of gedane investeringen, (c) schade door bedrijfsstagnatie of –
stilstand, (d) kosten gemaakt ter voorkoming, vaststelling of beperking van indirecte 
schade of de aansprakelijkheid daarvoor en (e) kosten gemaakt ter verkrijging van 
voldoening (in of buiten rechte) van indirecte schade. 
 
Iedere verplichting van Reisbalans tot schadevergoeding is verder beperkt tot ten 
hoogste het totaalbedrag (exclusief BTW) dat Reisbalans gedurende zes maanden 
voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan de Werkgever heeft 
gefactureerd. 
 
De bovengenoemde beperkingen gelden niet als er sprake is van opzet of bewuste 
roekeloosheid aan de zijde van Reisbalans. Ook geldt een beperking niet ten aanzien 
van de Werknemer als deze in strijd zou zijn met dwingendrechtelijke regels ter 
bescherming van consumenten. 
 
Je vrijwaart Reisbalans voor kosten en schade die worden veroorzaakt door het 
onjuist gebruik van Freddi of voor het niet naleven van de bepalingen uit deze 
gebruiksvoorwaarden. 
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Artikel 9: Duur en beëindiging van de Gebruiksovereenkomst 
Reisbalans is gerechtigd om de Gebruiksovereenkomst te beëindigen, je Account te 
blokkeren en je de toegang tot de Freddi App of het Portal te ontzeggen indien je je 
niet aan één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden houdt. 
 
Ten aanzien van Werknemers eindigt de Gebruiksovereenkomst automatisch en van 
rechtswege in de volgende gevallen: 

• Op het moment dat de Gebruiksovereenkomst tussen Reisbalans en je 
Werkgever eindigt; 

• Indien je Werkgever besluit dat je geen gebruik meer mag maken van Freddi; 
• Indien je uit dienst treedt bij de Werkgever; of 
• Indien Reisbalans vereist is dit te doen als gevolg van wetgeving of een 

uitspraak van een ter zake bevoegde instantie. 
 
Voor de Werkgever gelden daarnaast nog de bepalingen over beëindiging uit artikel 
16. 
 
Beëindiging van de Gebruiksovereenkomst leidt voor de Gebruiker tot beëindiging 
van alle rechten van toegang tot en gebruik van Freddi. Als Reisbalans overgaat tot 
het beëindigen van de Gebruiksovereenkomst, het blokkeren van je Account of het 
ontzeggen van toegang tot de App of het Portal, ongeacht de grond daarvoor, is 
Reisbalans in geen geval gehouden tot het vergoeden van enige kosten of schade of 
tot het nog langer toegang verlenen tot enige informatie (van welke aard dan ook) 
uit een Account. 
 
Artikel 10: Wijziging de gebruiksvoorwaarden 
Reisbalans is bevoegd tot het zelfstandig wijzigen van deze gebruiksvoorwaarden, 
bijvoorbeeld in geval van een gewijzigd aanbod. Via de App of het Portal vragen wij 
dan je akkoord op de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Vanaf het moment dat je 
akkoord geeft gelden de gewijzigde gebruiksvoorwaarden voor Freddi. 
 
Artikel 11: Slotbepalingen 
Er kan controle plaatsvinden op het gebruik van Freddi. Een dergelijke controle kan 
zijn ingegeven door de wens om vast te stellen of in lijn met deze 
gebruiksvoorwaarden wordt gehandeld of in het kader van de naleving van fiscale 
regels. Als er sprake is van onjuist gebruik, is Reisbalans naast de 
beëindigingsmogelijkheid van artikel 9 ook gerechtigd om (meer)kosten in rekening 
te brengen. 
 
Als de Werkgever en de Werknemer samen afspraken hebben gemaakt voor het 
gebruik van Freddi en er is sprake van strijdigheid, dan geldt tussen jou en 
Reisbalans altijd hetgeen is bepaald in deze gebruiksvoorwaarden. 
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Artikel 12: Geschillen 
Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
 
In geval van een geschil zullen partijen eerst kijken of zij onderling tot een oplossing 
kunnen komen. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, is de rechtbank Midden-
Nederland, locatie Utrecht bevoegd om kennis te nemen van het geschil. Dit tenzij 
Reisbalans ervoor kiest om een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter 
in je woonplaats. 
 
Artikel 13: Klantenservice 
Bij vragen of opmerkingen kunt je altijd contact op nemen met de klantenservice 
van Reisbalans. Je kunt de klantenservice van 8.00-20.00 uur telefonisch bereiken 
via 088 – 934 34 80. Ook kun je de klantenservice bereiken per e-mail via 
help@freddi.nl.  
 
Om je vragen te kunnen beantwoorden en de juiste service te kunnen verlenen, kan 
de klantenservice van Freddi.nl informatie uit je Account inzien, zoals persoonlijke 
gegevens en Transacties. 
 
  



Gebruiksvoorwaarden Freddi 01-01-2022 

Aanvullende bepalingen voor de Werkgever 
 
Artikel 14: Diensten 
In opdracht en voor rekening van de Werkgever verstrekt Reisbalans toegang tot: 

• Het Freddi Portal, waarin de Werkgever: 
• Werknemers kan invoeren en uitnodigen; 
• Het soort vergoeding kan aangeven per Werknemer; 
• De hoogte van vergoedingen kan instellen voor de organisatie; 
• Favoriete locaties kan opvoeren; 
• Inzicht heeft in de geregistreerde thuiswerkdagen, woon-werkverkeer en 

zakelijke ritten van Werknemers; en 
• Overzichten in Excel kan downloaden voor de salarisadministratie. 

 
En de Freddi App, waarin de Werknemers afhankelijk van het soort vergoeding die de 
Werkgever aan die specifieke Werknemer heeft toegekend: 

• Thuiswerkdagen, woon-werkverkeer en/of zakelijke ritten kan registeren; en 
• Inzicht heeft in te ontvangen vergoedingen. 

 
Artikel 15: Tarieven 
Freddi heeft een gratis proefperiode van drie maanden. Deze gaat in zodra de 
Werkgever het Portal heeft aangemaakt.  
 
Na afloop van de proefperiode zijn de kosten voor Freddi € 4,- (exclusief BTW) per 
Werknemer per maand. Als de proefperiode gedurende een maand afloopt dan wordt 
die betreffende maand wel volledig gefactureerd. 
 
Facturatie vindt maandelijks plaats. Alle kosten die gedurende een maand zijn 
gemaakt, worden na afloop van die maand in rekening gebracht. De facturen van 
Reisbalans die betrekking hebben op Freddi dienen altijd binnen 14 kalenderdagen 
na dagtekening volledig te worden voldaan. Als een factuur niet (volledig) binnen 
deze termijn wordt voldaan, is de Werkgever wettelijke handelsrente (in de zin van 
artikel 6:119a BW) over het openstaande factuurbedrag verschuldigd. Indien betaling 
ook uitblijft nadat Reisbalans heeft aangemaand en een aanvullende 
betalingstermijn heeft gesteld, is Werkgever daarnaast ook alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd (zoals de volledige juridische kosten, 
kosten van een deurwaarder en griffierechten), met een minimum van € 400,-. 
 
Reisbalans heeft te allen tijde het recht om de kosten voor het gebruik van Freddi 
aan te passen. Hierover wordt de Werkgevers minimaal 1 maand van tevoren 
geïnformeerd. De Werkgever kan dan de Gebruiksovereenkomst opzeggen met 
inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand. 
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Artikel 16: Duur en beëindiging 
Er geldt geen minimale looptijd voor het gebruik van Freddi. De Werkgever kan de 
Gebruiksovereenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een 
opzegtermijn van minimaal een maand, waarbij Freddi wordt opgezegd per de 1e van 
een maand. Opzegging kan via een mail aan operations@reisbalans.nl. 
 
Reisbalans kan de Gebruiksovereenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming 
van een opzegtermijn van minimaal twee maanden. Dat kan Reisbalans onder andere 
doen als zij besluit Freddi niet langer te exploiteren, bijvoorbeeld omdat dit praktisch 
of financieel gezien niet langer haalbaar is. 
 
Reisbalans kan de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen als 
één van de volgende gevallen zich voordoet: 

• De Werkgever komt de verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden niet of 
niet volledig na (waaronder begrepen een betalingsverplichting); 

• Het faillissement van de Werkgever wordt aangevraagd of de Werkgever 
wordt in staat van faillissement verklaard; 

• (Voorlopige) surseance van betaling wordt verleend ten aanzien van de 
Werkgever; 

• De Werkgever gaat over tot staking van (een belangrijk deel van) zijn 
onderneming, waaronder begrepen liquidatie van de onderneming of de 
inbreng van de onderneming in een op te richten of reeds bestaande 
vennootschap; 

• Een besluit tot ontbinding van de Werkgever als rechtspersoon wordt 
genomen; 

• De Werkgever verliest de vrije beschikking over (een deel van) zijn vermogen, 
bijvoorbeeld door beslaglegging; 

• De Werkgever gaat over tot boedelafstand; of 
• Derden, niet zijnde groeps- of dochtermaatschappijen als bedoeld in de 

artikelen 2:24b en 2:24a BW, verkrijgen direct of indirect zeggenschap over de 
activiteiten van de Werkgever. 

 
 
 


