Gebruiksvoorwaarden voor de Ryanair-website
1. Algemeen. De eigenaar van deze website is Ryanair Limited, een Iers bedrijf met het
registratienummer 104547 met als vestiging Ryanair Corporate Head Office, Dublin Airport, Co.
Dublin, Ierland (“Ryanair”). Door het gebruik van deze website stemt u ermee in wettelijk gebonden
te zijn aan en te handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere
toepasselijke bepalingen; u stemt er in het bijzonder mee in niet de activiteiten uit te voeren die zijn
verboden volgens artikel 3 tot en met 5 hierna. Als u niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden
en/of met enige andere toepasselijke bepaling, is het u niet toegestaan deze website te gebruiken en
gaat u hiermee akkoord.
2. Exclusief distributiekanaal. Deze website en het Ryanair callcenter zijn de exclusieve
distributiekanalen van de diensten van Ryanair. Ryanair.com is de enige website die bevoegd is om
vluchten van Ryanair te verkopen. Ryanair staat niet toe dat andere websites haar vluchten verkopen,
hetzij op zichzelf of als onderdeel van een pakket. Ryanair behoudt zich derhalve alle rechten voor
om reserveringen te annuleren, zonder restitutie, die anders dan rechtsreeks via Ryanair.com zijn
verricht, inclusief reserveringen die gemaakt zijn via websites van derden, waaronder online
reisbureaus, en behoudt zich voorts het recht voor om te weigeren een passagier die een dergelijke
reservering heeft gemaakt te vervoeren.
De diensten van Ryanair bestaan onder meer uit vluchten alsmede uit eventuele andere diensten die
door of in samenwerking met Ryanair aan de passagiers van Ryanair en/of aan het publiek kunnen
worden aangeboden.
3. Toegestaan gebruik. U mag deze website uitsluitend gebruiken voor de volgende particuliere en nietcommerciële doeleinden: (i) deze website bekijken; (ii) boekingen verrichten; (iii) boekingen
controleren/wijzigen; (iv) informatie over aankomst/vertrek controleren; (v) online inchecken; (vi) naar
andere websites gaan via koppelingen op deze website; en (vii) andere voorzieningen gebruiken die op
deze website zijn te vinden. Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens aan
deze website of de website www.bookryanair.com te onttrekken voor commerciële doeleinden (“screen
scraping”) is verboden, tenzij derden rechtstreeks met Ryanair een schriftelijke licentieovereenkomst
hebben afgesloten, waarin de desbetreffende derde partij uitsluitend voor het doel van prijsvergelijking
toegang wordt verleend tot de informatie van Ryanair over prijzen, vluchten en dienstregelingen.

4. Intellectueel eigendom. Alle informatie, gegevens en materialen die te vinden zijn op deze
website, met inbegrip van namen, logo's, vluchtschema's, prijzen, enzovoort, evenals het
kleurenschema en de lay-out van de website, zijn onderhevig aan auteursrechten, rechten met
betrekking tot handelsmerken, databaserechten en/of andere intellectuele-eigendomsrechten. U mag
deze informatie, gegevens en materialen, en het kleurenschema en de lay-out van deze website
uitsluitend gebruiken, wanneer en in de mate waarin dit is vereist voor uw toegestane persoonlijke,
niet-commerciële doeleinden, zoals beschreven in artikel 3 hiervoor. Enig ander gebruik en/of
reproductie van de informatie, gegevens of materialen, of van het kleurenschema of
de lay-out van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ryanair is verboden,
vormt een schending van deze gebruiksvoorwaarden en kan een schending inhouden van de
intellectuele-eigendomsrechten van Ryanair. Ryanair behoudt zich het recht voor om zonder verdere
kennisgeving de actie te ondernemen die het noodzakelijk acht met betrekking tot enig
ongeautoriseerd gebruik van deze website, inclusief het ondernemen van gerechtelijke stappen.

5. Koppelingen naar deze website. U mag geen koppelingen maken en/of exploiteren naar deze
website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ryanair. Toestemming hiervoor kan
op elk gewenst moment naar goeddunken van Ryanair worden ingetrokken.
6. Beperkte aansprakelijkheid. Ryanair wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor enige
verliezen en/of schade voortvloeiende uit het gebruik van deze website of van enige andere website
waarnaar deze website een koppeling verstrekt, en/of van het gebruik van informatie die op deze
website of enige andere website waarnaar wordt gekoppeld, te vinden is.
7. Toepasselijke wetgeving en recht. Het is een voorwaarde voor het gebruik van de Ryanairwebsite, waaronder toegang tot informatie over vluchtgegevens, kosten, enzovoort, dat een dergelijke
partij valt onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Rechtbanken van de Republiek Ierland en
dat de wetgeving in dat rechtsgebied van toepassing op deze partij, inclusief alle partijen die
dergelijke informatie of functies gebruiken voor zichzelf of namens anderen.
Uitsluitend naar eigen goeddunken van Ryanair, kan Ryanair een juridische procedure starten tegen
een partij die deze voorwaarden en bepalingen schendt, naar keuze, in Ierland of op de locatie waar
de schending heeft plaatsgevonden of in het land waar die partij woonachtig is, en in het geval van
meerdere partijen in het land waarin een van deze partijen woonachtig is, hierbij zullen alle andere
partijen zich onderwerpen aan de regelgeving dit rechtsgebied.
Ter verduidelijking: wanneer een passagier of persoon die is vervoerd of zal worden vervoerd in
navolging van een vervoerscontract met Ryanair een proces wil aanspannen tegen Ryanair op basis
van dat vervoerscontract, zal dit proces alleen worden aangespannen door de passagier in
overeenstemming met de voorwaarden van het Verdrag van Montréal 1999 en EU-verordening
2027/1997 (gewijzigd bij Verordening 889/2002) of mogelijke verdere aanpassingen van het Verdrag
van Montréal of verdere aanpassingen van de Verordening die van tijd tot tijd worden uitgevoerd.

