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Algemene voorwaarden van Webfleet Solutions
1 - Definities

“Product”

In deze Algemene voorwaarden van Webfleet Solutions en de Product- en servicebijlagen, hebben de volgende woorden en uitdrukkingen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld de volgende
betekenissen:

betekent een apparaat zoals vermeld op de artikellijst van het Orderformulier, door de Klant
gekocht of gehuurd, dat kan gebruikt worden voor het verzamelen van telematicagegevens
en voor het verzenden en ontvangen van deze gegevens en andere berichten via Mobiele
Communicatiediensten (ofwel automatisch volgens een vooraf ingestelde procedure of als
handmatig opgehaalde informatie);

„Partners“
dit betekent met betrekking tot een Partij, elke andere entiteit met zeggenschap over die Partij,
die onder de zeggenschap van die Partij valt of waarover met die Partij gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend. De termen “zeggenschap”, “met zeggenschap” en “onder de zeggenschap”, zoals gebruikt in deze definitie, betekenen het wettelijke eigendom naar continentaal
recht of dat naar common law of equity law, direct of indirect, van meer dan 50% van het
uitgegeven aandelenkapitaal of meer dan 50% van de stemrechten, of de bevoegdheid om
direct of indirect een lid van de raad van bestuur of van een soortgelijk bestuursorgaan van die
entiteit te benoemen;

“Contract”
betekent in algemene zin de overeenkomst tussen Webfleet Solutions en de Klant betreffende de
levering van de WEBFLEET-service en/of -Producten, bestaande uit het Orderformulier en eventuele bijlagen, waaronder deze Algemene voorwaarden van Webfleet Solutions en, voor zover
aangeduid op het Orderformulier, de Product- en/of servicebijlage(n);

“Klant”
betekent de op het Orderformulier vermelde klant;

“Vertrouwelijke informatie”
betekent (I) alle informatie en documentatie die ten tijde van de openbaarmaking als vertrouwelijk of bedrijfseigen wordt beschouwd, en (II) alle informatie en documentatie die onder een van
de volgende categorieën valt: informatie over klanten, distributeurs, retailers, tussenpersonen
of Gebruikers; financiële informatie (behalve informatie die op grond van wettelijke voorschriften openbaar is gemaakt); informatie over Productprijzen; Productspecificaties en -modellen;
en productieprocessen, alsmede alle andere door een van de Partijen verstrekte informatie die
redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd, voor zover die Partij die informatie als
vertrouwelijk of bedrijfseigen behandelt;

“Voertuig”
betekent het via de WEBFLEET-service te beheren enkele voertuig of enkele goed, zoals verzocht
door de Klant in overeenstemming met het Contract;

“Vloot”
betekent het aantal via de WEBLEET Service te beheren Voertuigen, op basis van alle bestaande
momenteel van kracht zijnde Contracten die werden gesloten tussen de Klant en Webfleet Solutions voor de levering van de WEBFLEET Service;

“Overmacht”
betekent elke oorzaak die buiten de redelijke controle van de getroffen Partij valt en die de
uitvoering van het Contract beïnvloedt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot aanhoudende
uitval van transport, telecommunicatie of elektrische stroom, Mobiele Communicatiediensten,
laattijdige leveringen en/of stagnatie van leveringen door leveranciers van Webfleet Solutions,
onvolledige leveringen door leveranciers van Webfleet Solutions, het niet verkrijgen van alle
Producten en/of diensten (van derden) die vereist zijn voor de correcte naleving van het Contract
door Webfleet Solutions, veroorzaakt door omstandigheden waarvan men redelijkerwijs niet kan
aannemen dat die aan Webfleet Solutions kunnen worden toegeschreven;

“Mobiele Applicatie”
betekent een softwaretoepassing van Webfleet Solutions, toegankelijk via een Gebruikerstoestel,
waarmee Telematicagegevens kunnen worden verkregen en verzonden en waarmee dergelijke
gegevens kunnen worden verzonden en ontvangen tussen dat Gebruikerstoestel en het WEBFLEET Telematics Service Platform via Mobiele Communicatiediensten. Een Mobiele Applicatie
kan worden gebruikt in combinatie met het Product, indien van toepassing.

“Minimale Contracttermijn”

Algemene voorwaarden van Webfleet Solutions (BE)

betekent het aantal op het Orderformulier gespecificeerde maanden, die beginnen op de in het
Contract vermelde aanvangsdatum;
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“Intellectuele-eigendomsrechten”
betekent alle uitvindingen, octrooien, ingeschreven modellen, modelrechten, databaserechten,
auteursrechten, knowhow, merken (waaronder de Merken), handelsgeheimen en andere intellectuele-eigendomsrechten, en de aanvragen voor een van die of andere rechten of vormen van
bescherming van soortgelijke aard en met gelijk of soortgelijk effect daarop, die waar dan ook
ter wereld kunnen bestaan;

“Order”
betekent een door de Klant geplaatste order betreffende het type en het aantal aan de Klant te
leveren Producten, inclusief de gevraagde geschatte leverdatum en/of door de Klant te nemen
abonnementen op de WEBFLEET-service, overeenkomstig het Contract;

“Orderformulier”
betekent het orderformulier op basis waarvan Webfleet Solutions de Producten levert en de
Klant de Producten aankoopt of huurt, en/of een abonnement neemt op de WEBFLEET-service,
en/of een Mobiele Applicatie gebruikt, overeenkomstig de voorwaarden van het Contract;

“Partij/Partijen”
betekent Webfleet Solutions of de Klant, of beiden;

“Product- of servicebijlagen”
betekent de bijlagen met de product- of servicespecifieke voorwaarden, zoals aangegeven op
het Orderformulier, die samen met deze Algemene voorwaarden van Webfleet Solutions van
toepassing zijn;

„Telematicagegevens“
betekent de gegevens die worden opgehaald of vastgelegd door het Product en/of het Gebruikerstoestel, zoals bijvoorbeeld de geografische positie van de Vloot, ritinformatie, rijgedrag, werktijd, prestaties van de bestuurder, en, indien van toepassing, alle andere gegevens,
berichten en videobeelden die worden weergegeven op het WEBFLEET Telematics Service
Platform;

“Gebied”
betekent het op het Orderformulier gespecificeerde gebied;

“Merken”
betekent de namen, merken en logo’s van Webfleet Solutions (al dan niet inschreven of aangevraagd) en alle andere namen, merken, logo’s, modellen en symbolen die zijn bestemd
voor gebruik op of in verband met de door Webfleet Solutions verstrekte Producten, Mobiele
Applicaties of services;

“Gebruiker”
Betekent een persoon die door de Klant is gemachtigd om toegang te krijgen tot de WEBFLEET-service en/of een Mobiele Applicatie en daar gebruik van te maken;

„Gebruikerstoestel“
betekent mobiele telefoon, tablet of ander draagbaar apparaat met soortgelijke functies.

"Webfleet Solutions"
Webfleet Solutions Sales B.V., België-branche, een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel aan Beethovenstraat 503, 1083
HK, Amsterdam, Nederland, via zijn België-branche, met statutaire zetel te 1932 Zaventem,
Kleine Kloosterstraat 10, België.

“Algemene voorwaarden van Webfleet Solutions”
betekent deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de WEBFLEET-service en de
aankoop en huur van Producten, naargelang het geval;

“WEBFLEET Telematics Service Platform”
betekent de IT-systemen waarop de WEBFLEET-service wordt uitgevoerd;

“WEBFLEET-service”
betekent de online dienst, zoals beschikbaar via de WEBFLEET Website, ontworpen om de
Klant in staat te stellen de Vloot te bewaken en te controleren, voor zover deze Vloot zich in
het Gebied bevindt, door het weergeven en vergemakkelijken van de overdracht van Telematicagegevens tussen het WEBFLEET Telematics Service Platform en het Product en/of tussen het
WEBFLEET Telematics Service Platform en het Gebruikerstoestel door middel van een Mobiele
Applicatie;

“WEBFLEET-website”
dit betekent de website www.webfleet.com.

2 - Toepasselijkheid en reikwijdte
2.1 Deze Algemene voorwaarden van Webfleet Solutions, met inbegrip van de desbetreffende
Product- en/of servicebijlage(n) voor zover aangegeven op het Orderformulier, zijn uitdrukkelijk opgenomen in het Contract en zijn zowel van toepassing op het Contract als op alle latere
overeenkomsten die tussen Webfleet Solutions en de Klant worden gesloten in verband met de
WEBFLEET-service en/of -Producten. Er wordt uitdrukkelijk mee akkoord gegaan dat de algemene
voorwaarden of eventuele andere voorwaarden van de Klant niet van toepassing zijn.
2.2 Alle door Webfleet Solutions verstrekte offertes zijn niet bindend voor Webfleet Solutions,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald door Webfleet Solutions. Een Contract is gesloten
en bindend voor de Partijen bij het contract, indien en wanneer Webfleet Solutions de door de
Klant geplaatste Order schriftelijk bevestigt of wanneer Webfleet Solutions die Order uitvoert, al
naargelang welke handeling het eerst plaatsvindt.

3 - Looptijd en beëindiging
3.1. De termijn van het abonnement op de WEBFLEET-service, Mobiele Applicatie en, indien
van toepassing, van de aanschaf of huur van Producten, start op de op het Orderformulier
vermelde datum en eindigt na de Minimale Contracttermijn. Na de Minimale Contracttermijn
wordt het Contract automatisch verlengd voor een opeenvolgende aanvullende termijn van
telkens één (1) jaar, tenzij een Partij de andere Partij ten minste drie (3) maanden voorafgaand
aan de datum waarop het Contract anders vernieuwd zou worden, schriftelijk op de hoogte
stelt van haar voornemen om niet te verlengen.
Gedeeltelijke beëindiging en gedeeltelijke opschorting zijn toegestaan onder de volgende
voorwaarden:
• De Klant heeft niet het recht om tijdens hetzelfde kalenderjaar zowel een
gedeeltelijke beëindiging als een gedeeltelijke opschorting te vragen.
• De berekening van de Vloot vindt
plaats op 1 januari van elk kalenderjaar.
• Voor Vloten tussen 1 en 10 Voertuigen kan de WEBFLEET-service
gedeeltelijk worden beëindigd met
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betrekking tot maximaal 1 Voertuig per kalenderjaar of gedeeltelijk worden opgeschort met
betrekking tot maximaal 2 Voertuigen per kalenderjaar.
• Voor Vloten van meer dan 10 Voertuigen kan de WEBFLEET-service gedeeltelijk worden beëindigd met betrekking tot maximaal 10% van de Voertuigen of gedeeltelijk worden opgeschort
met betrekking tot maximaal 20% van de Voertuigen die tot de Vloot behoren per kalenderjaar,
met een maximum van 50 Voertuigen per kalenderjaar. Indien de berekening van 10% of 20%
een decimaal getal oplevert, wordt afgerond op het laagste aantal voertuigen.
• De percentages en het maximum van 50 voertuigen, zoals hierboven bepaald, worden per
Vloot berekend.
• De opschortingsperiode geldt alleen voor volledige kalendermaanden en wordt in volledige
kalendermaanden berekend. Ze mag de termijn van 3 maanden in totaal per Voertuig per kalenderjaar niet overschrijden.
• Er dient een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van vijf (5) werkdagen te worden gericht
aan Webfleet Solutions. De gedeeltelijke beëindiging of opschorting gaat in op de volgende
maand.
• Alleen Klanten die de WEBFLEET Service minimaal 1 jaar hebben gebruikt, komen in aanmerking.

6 – Intellectueel eigendom

3.2 Elke Partij is gerechtigd het Contract middels schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke
ingang te beëindigen zonder dat dit afbreuk doet aan andere uit dit Contract voortvloeiende
rechten, indien: (I) de andere Partij in gebreke blijft om een in dit Contract opgenomen wezenlijke
voorwaarde na te leven of uit te voeren, waaronder in elk geval een uitblijvende of laattijdige
betaling, en dit verzuim of die schending (indien dit of deze kan worden verholpen) niet wordt
verholpen binnen twintig (20) kalenderdagen nadat de schriftelijke kennisgeving is toegestuurd
waarin de schending nader is bepaald en wordt verzocht deze te verhelpen; of (II) een van de
volgende gebeurtenissen plaatsvindt: (a) de neerlegging van een verzoekschrift betreffende de
ontbinding van de andere Partij; (b) tegen de andere Partij wordt een bevel of eigenlijk besluit
tot ontbinding van die Partij uitgevaardigd; (c) een verzoek tot uitvaardiging van een bevel of
een verzoek tot aanstelling van een curator (waaronder een “administrative receiver”), bewindvoerder, beheerder of soortgelijke functionaris met betrekking tot de andere Partij; (d) een curator, waaronder een “administrative receiver”, bewindvoerder of soortgelijke functionaris wordt
aangesteld om het beheer te voeren over alle of een deel van de activa of onderneming van de
andere Partij; (e) de andere Partij sluit een akkoord of treft regeling met haar crediteuren in het
algemeen, draagt activa over ten behoeve van haar crediteuren of treft een andere soortgelijke
regeling; (f) de andere Partij gaat failliet; (g) de andere Partij kan haar schulden niet langer betalen
of wordt op een andere wijze insolvent; of (h) de andere Partij staakt haar bedrijfsvoering staakt
of dreigt hiermee te staken.
3.3 De schulden van de Klant aan Webfleet Solutions worden direct verschuldigd en betaalbaar
wanneer: (I) de Klant een insolventieprocedure start of zulks van plan is, of (II) een faillissementsaanvraag is ingediend, of (III) een curator of “administrative receiver” is aangesteld met betrekking tot de Klant, of (IV) surseance van betaling is aangevraagd of toegekend, of (V) de Klant zijn
crediteuren een onderhandse aflossingsregeling aanbiedt of beslag is gelegd op zijn activa, (VI)
de Klant niet langer zijn schulden kan betalen of anderszins insolvent is geraakt, of (VII) de Klant
een Contract met Webfleet Solutions of een van haar Partners niet naleeft. Na een van dergelijke
gebeurtenissen is Webfleet Solutions gerechtigd de uitvoering van het Contract op te schorten
tot de Klant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract.
3.4 Alle bepalingen die expliciet of impliciet bedoeld zijn om na beëindiging van kracht te blijven,
blijven na beëindiging van dit Contract van toepassing. Alleen Orders die vóór de datum van
beëindiging zijn geplaatst en door Webfleet Solutions zijn aanvaard, worden uitgevoerd door
Webfleet Solutions..

4 – Prijzen, betaling en wanbetaling
4.1 Alle prijsopgaven van Webfleet Solutions zijn in euro (tenzij anders vermeld), exclusief btw,
eventuele andere heffingen en bijkomende kosten en onkosten.
4.2 De abonnementskosten van de WEBFLEET-service en indien van toepassing, de in de offertes van Webfleet Solutions opgenomen huurtarieven voor de Producten en de in de offertes van Webfleet Solutions opgenomen prijzen voor de aankoop van de Producten, worden
maandelijks vooraf voldaan in euro, binnen 10 netto-dagen na de factuurdatum (tenzij anders
overeengekomen). Webfleet Solutions int alle betalingen middels automatische incasso en de
Klant machtigt Webfleet Solutions hierbij om de verschuldigde bedragen af te schrijven van de
bankrekening van de Klant, zoals gespecificeerd op het Orderformulier. De aankondiging van de
automatische incasso van de verschuldigde bedragen staat vermeld op de factuur.
4.3 De kosten en tarieven kunnen door Webfleet Solutions eenmaal per kalenderjaar worden
gewijzigd, mits Webfleet Solutions de Klant daarvan ten minste twee (2) maanden van tevoren
in kennis heeft gesteld.
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5.2 Indien de Overmachtssituatie waardoor een Partij haar verplichtingen niet kan nakomen
langer dan 30 kalenderdagen aanhoudt, is elke Partij gerechtigd om het Contract schriftelijk te
beëindigen, zonder verplichting om als gevolg daarvan of in verband daarmee enige schadevergoeding te betalen.
5.3 Indien Webfleet Solutions, onverminderd het bepaalde in artikel 5.2 van deze Algemene
voorwaarden van Webfleet Solutions, bij aanvang van de Overmachtssituatie haar verplichtingen gedeeltelijk heeft voldaan of haar verplichtingen slechts gedeeltelijk kan nakomen, is ze
gerechtigd om de Klant alle vóór aanvang van de Overmachtssituatie uitgevoerde werkzaamheden en de in dat verband gemaakte kosten afzonderlijk aan te rekenen, alsof dergelijke
kosten verband houden met een afzonderlijk Contract.

• De Klant mag niet in gebreke zijn met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen uit hoofde
van alle Contracten.
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de Overmachtssituatie te verhelpen of om erom heen te werken om haar verplichtingen uit
hoofde van het Contract te kunnen nakomen. In geen geval is Overmacht een rechtvaardiging voor de laattijdige betaling van de door Klant aan Webfleet Solutions verschuldigde
vergoedingen voor het verstrekken van de WEBFLEET Service, of voor de aankoop of huur van
Producten. Voor alle duidelijkheid: de Klant kan zich niet beroepen op Overmacht als rechtvaardiging voor het uitblijven van betaling van de door Webfleet Solutions verstrekte facturen.

4.4 In geval van laattijdige betaling:
(I)
is de Klant schuldig aan contractbreuk, zonder dat ingebrekestelling is vereist, en worden
alle vorderingen van Webfleet Solutions op de Klant onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar;
(II) is de Klant gehouden tot betaling van de wettelijke rente voor handelsschulden op het openstaande bedrag en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Webfleet Solutions maakt
in verband met de invordering en inning van enig achterstallig bedrag; (III) behoudt Webfleet
Solutions zich het recht voor de toegang van de Klant tot de WEBFLEET-service en het gebruik
daarvan op te schorten totdat alle openstaande bedragen (met inbegrip van rente en kosten)
zijn voldaan; en (IV) komen de kosten van opschorting en reactivering ten laste van de Klant.
4.5 Webfleet Solutions is gerechtigd om kredietlimieten te koppelen aan de rekening van de
Klant of te verlangen dat de Klant een toereikende waarborg verstrekt. Indien de Klant de kredietlimiet overschrijdt of verzuimt de vereiste waarborg te geven, is Webfleet Solutions gerechtigd
dit Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen en die bedragen te behouden die nodig zijn
ter dekking van de onbetaalde facturen door de Klant betreffende de tarieven voor Producten en
abonnementskosten van de WEBFLEET-service en/of kosten die verband houden met het verzuim
van de Klant om de gehuurde Producten aan Webfleet Solutions te retourneren, naargelang
het geval.
4.6 Alle door de Klant aan Webfleet Solutions verschuldigde betalingen dienen zonder verrekening, korting en/of opschorting van welke aard dan ook te geschieden.

5 – Overmacht
5.1 Een Partij die door Overmacht haar verplichtingen uit hoofde van het Contract, met uitzondering van de verplichting tot betaling, niet of niet tijdig kan nakomen is, zolang een dergelijke
overmachtssituatie aanhoudt, ontheven van haar verplichting tot nakoming of stipte nakoming,
naargelang het geval, en gaat ermee akkoord alle redelijke inspanningen aan te wenden om

6.1 Webfleet Solutions behoudt alle Intellectuele-eigendomsrechten die rusten op de WEBFLEET-service, de WEBFLEET-website, het WEBFLEET Telematics Service Platform, de Mobile
Applications van Webfleet Solutions en de Producten. De Klant verkrijgt op geen enkel moment enig recht of enige titel op deze Intellectuele-eigendomsrechten, noch verkrijgt hij enig
belang daarin, op grond van een gebruik dat de Klant daarvan volgens het Contract kan
maken.
6.2 De Klant: (I) brengt geen schade toe aan de Intellectuele-eigendomsrechten van Webfleet
Solutions, brengt ze niet in gevaar en staat niet toe dat een derde er schade aan toebrengt
of ze in gevaar brengt; (II) vergoedt Webfleet Solutions voor alle schade die Webfleet Solutions heeft geleden door een ander gebruik door de Klant of Gebruiker van intellectueleeigendomsrechten dan het gebruik overeenkomstig het Contract, zonder dat hierdoor afbreuk
wordt gedaan aan enig ander recht van Webfleet Solutions; (III) brengt op geen enkele wijze
veranderingen aan de verpakking of etikettering van de Producten aan zoals geleverd door
Webfleet Solutions, tenzij dergelijke veranderingen vooraf door Webfleet Solutions schriftelijk
zijn goedgekeurd; (IV) wijzigt of verwijdert de Merken niet, knoeit er niet mee en bevestigt
geen andere naam, een ander Merk, logo, model of symbool op het Product of aan de verpakking daarvan, tenzij dit door Webfleet Solutions schriftelijk is goedgekeurd; (V) gebruikt de
Merken niet om het onderscheidend karakter, of de erin vervatte geldigheid of goodwill van
Webfleet Solutions te schaden (VI) gebruikt de Merken op geen enkele wijze op of in verband
met andere producten of diensten dan de Producten; (VII) gebruikt op geen enkele wijze de
Merken in een naam, merk of logo van hemzelf, ongeacht of die naam of dat merk of logo
wordt gebruikt in verband met de uitvoering van een Contract; (VIII) maakt geen gebruik van
enige naam, enig merk, logo, model of symbool dat zodanig lijkt op een van de Merken dat
dit verwarring of misleiding kan veroorzaken; (IX) zorgt ervoor dat alle verwijzingen naar een
Merk en het gebruik van een Merk zijn goedgekeurd door Webfleet Solutions; (X) betwist de
geldigheid of afdwingbaarheid het recht van Webfleet Solutions om haar intellectuele eigendom te gebruiken niet; (XI) onthoudt zich van de volgende handelingen en helpt evenmin
anderen om ze uit te voeren: het uitvoeren van reverse engineering, direct of indirect, op
een Product of een deel daarvan, het wijzigen van de kenmerken of functionaliteit van een
Product of een deel daarvan, het kopiëren of creëren van afgeleide werken met gebruikmaking van het geheel of een deel van het Product, het analyseren of verwijderen van onderdelen
van een Product of een deel daarvan, het decompileren van een Product of een deel daarvan,
het anderszins uitvoeren van reverse engineering of het trachten uit te voeren van reverse
engineering of het afleiden van de broncode of technieken, algoritmen of processen uit een
Product of een deel daarvan; bovendien geeft de Klant derden voor deze handelingen geen
toestemming, noch moedigt hij hen daartoe aan; (XII) stelt Webfleet Solutions onmiddellijk
ervan in kennis indien hij een poging tot reverse engineering van een Product of van een
gedeelte daarvan vaststelt.
6.3 Webfleet Solutions is gerechtigd om het Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen
wanneer de Klant op enig moment, direct of indirect, het eigendomsrecht van Webfleet Solutions op de Intellectuele-eigendomsrechten betwist of wanneer de Klant handelt op een wijze
waardoor de rechten van Webfleet Solutions op de WEBFLEET-service, de WEBFLEET-website,
het WEBFLEET Telematics Service Platform, de Mobile Applications van Webfleet Solutions
of de Producten of de waarde van daarop rustende Intellectuele-eigendomsrechten in het
gedrang worden gebracht of beperkt.
6.4 De Klant onthoudt zich van elk gedrag dat naar de mening van Webfleet Solutions
schadelijk is of in de toekomst mogelijk schadelijk kan zijn voor de zakelijke activiteiten of
marketing van de Producten van Webfleet Solutions.

7 – Aansprakelijkheid
7.1 Onder voorbehoud van artikel 7.3 van deze Algemene voorwaarden van Webfleet Solutions, is de totale aansprakelijkheid van Webfleet Solutions, hetzij op grond van contract,
onrechtmatige daad (waaronder in elk geval nalatigheid), misleiding (anders dan bedrieglijke
voorstelling), niet-nakoming van wettelijke plichten of anderszins uit hoofde van het Contract,
beperkt tot de netto door de Klant betaalde of te betalen prijs voor de WEBFLEET-service
over het volledige jaar (12 maanden) waarin het verlies of de schade is geleden, of de prijs
die is betaald voor die Producten die de schade feitelijk hebben veroorzaakt of de door de
Klant betaalde of te betalen huurtarieven voor die Producten die de schade feitelijk hebben
veroorzaakt in een voorafgaande periode van 12 maanden, al naargelang welk bedrag het
hoogst is. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Webfleet Solutions uitgesloten.
7.2 Webfleet Solutions is in geen geval aansprakelijk voor: (I) winstderving, verlies van
verwachte besparingen, inkomstenverlies, omzetverlies, verlies of beschadiging van gegevens,
verlies van gebruik, verlies van goodwill, schade door vertraging; of (II) welke indirecte schade
of gevolgschade dan ook.
7.3 Niets in dit artikel 7 en in het gehele Contract wordt geacht de aansprakelijkheid van
een van de Partijen uit te sluiten of te
beperken voor: (I) verlies of schade
veroorzaakt door opzet of grove naWebfleet Solutions Sales B.V.
latigheid van een Partij of bestuurders, werknemers, tussenpersonen of
(Belgian branch)
aannemers van die Partij; of (II) letsel,
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hoofde van dit Contract verschuldigde bedragen; of (IV) elke andere verplichting die wettelijk niet
kan worden uitgesloten
7.4 Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, wordt elke claim wegens verlies of schade
(behalve een claim wegens schade die voortvloeit uit artikel 7.3 van de Algemene voorwaarden
van Webfleet Solutions) binnen twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de schade is veroorzaakt, aan Webfleet Solutions gemeld en wordt bij verzuim hieraan deze claim beschouwd als
kwijtgescholden.
7.5 Alle garanties, condities of andere wettelijke voorwaarden die niet in het Contract zijn vermeld zijn, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, uitgesloten van het Contract.

8 – Geheimhouding
Geen van beide Partijen verspreidt gedurende de looptijd of na het verlopen van het Contract
Vertrouwelijke informatie, noch deelt ze die mee of verstrekt ze die op een andere wijze direct
of indirect aan een derde, tenzij dit uitdrukkelijk in dit Contract wordt toegestaan of wettelijk is
vereist. De bepalingen van dit Artikel 8 zijn niet van toepassing op informatie waarvan de ontvangende Partij kan aantonen dat die (I) behoort of gaat behoren tot het publieke domein om
een andere reden dan een schending van een geheimhoudingsplicht; of (II) in haar bezit is zonder
beperking ten aanzien van openbaarmaking voordat deze informatie werd ontvangen van de
openbaar makende Partij; of (III) is ontvangen van een derde die de informatie rechtmatig heeft
verkregen en die niet verplicht is tot beperking van de openbaarmaking daarvan; of (IV) onafhankelijk tot stand is gekomen zonder toegang tot de Vertrouwelijke informatie.
De ontvangende Partij mag de Vertrouwelijke informatie openbaar maken die door de openbaar
makende Partij is verstrekt indien dit wettelijk vereist is of om te voldoen aan het bevel van een
rechtbank of een andere overheids- of regelgevende instantie die rechtsmacht heeft over de
ontvangende Partij, mits de ontvangende Partij: (I) de openbaar makende Partij hiervan binnen
een redelijke termijn schriftelijk in kennis stelt, zodat deze om een dwangbevel kan verzoeken of
een andere gepaste herstelmaatregel kan nemen en de medewerking verleent die de openbaar
makende Partij mogelijk nodig heeft om een dergelijk bevel of dergelijke herstelmaatregel te
waarborgen; (II) alleen die informatie openbaar maakt die vereist is door de overheids- of regelgevende instantie; en (III) alles in het werk stelt opdat vertrouwelijk zou worden omgegaan met
alle op die wijze verstrekte Vertrouwelijke informatie.

9 – Diversen
9.1 Geen van de Partijen mag haar rechten en plichten uit hoofde van het Contract zowel geheel
of gedeeltelijk toewijzen, uitbesteden, overdragen of ter beschikking stellen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere Partij, met dien verstande dat Webfleet Solutions haar
rechten en plichten uit hoofde van het Contract geheel of gedeeltelijk mag toewijzen, uitbesteden, overdragen of ter beschikking stellen aan haar Partners zonder voorafgaande toestemming
van de Klant.
9.2 De onwettigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling in het Contract heeft
geen invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van het artikel of de
paragraaf waarin de desbetreffende bepaling is opgenomen of op die van een andere bepaling
van het Contract. Indien de rest van de bepaling niet wordt beïnvloed, zullen de Partijen alle redelijke inspanningen aanwenden om binnen een redelijke termijn tot een akkoord te komen over
wettige en redelijke wijzigingen aan het Contract die mogelijk noodzakelijk zijn om voor zover
mogelijk hetzelfde effect te bereiken als zou zijn bereikt met het betreffende artikel of gedeelte
van het artikel.
9.3 Behoudens artikel 7.4 van deze Algemene voorwaarden van Webfleet Solutions, doen de
rechten van een Partij uit hoofde van het Contract geen afbreuk aan alle overige rechten en
rechtsmiddelen waarover elke Partij beschikt en zal het niet of het vertraagd uitoefenen van enig
recht uit hoofde van het Contract door een Partij niet kunnen worden beschouwd als een afstand
van een dergelijk recht uit hoofde van het Contract.
9.4 Tenzij hierin uitdrukkelijk anders bepaald, is een wijziging aan het Contract alleen geldig en
bindend als deze schriftelijk is gedaan.
9.5 Webfleet Solutions mag de bepalingen van deze Algemene voorwaarden van Webfleet Solutions (inclusief de Product- en servicebijlagen) eenzijdig wijzigen, welke wijzigingen van kracht
worden op de datum waarop de Klant daarvan in kennis wordt gesteld.

Algemene voorwaarden van Webfleet Solutions (BE)

9.6 Alle kennisgevingen, toestemmingen, afstandsverklaringen en andere mededelingen uit
hoofde van dit Contract dienen schriftelijk te geschieden en persoonlijk of per post, aangetekende
post, koerier of e-mail te worden bezorgd op de juiste adressen, zoals vermeld in het Contract
(of op die adressen waarvan een Partij de andere Partij van tijd tot tijd in kennis kan stellen). Een
kennisgeving wordt van kracht na ontvangst en wordt geacht te zijn ontvangen op het moment
van levering (indien persoonlijk geleverd of per aangetekende post of koerier) of van geslaagde
verzending (indien geleverd per e-mail).
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9.7 Webfleet Solutions verstrekt de Klant op verzoek een kopie van alle gegevens waarover ze uit
hoofde van het Contract beschikt en stelt de Klant onverwijld in kennis als die gegevens verloren
zijn gegaan, vernietigd of beschadigd zijn of aangetast of onbruikbaar zijn geworden. Webfleet
Solutions zal dergelijke gegevens voor eigen rekening herstellen.
9.8 Een persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst mag geen van de bepalingen ervan
afdwingen op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

10 – Geschillen en toepasselijke wetgeving
Elk geschil dat voortvloeit uit de Overeenkomst moet, in eerste instantie, worden beslecht door
de bevoegde rechtbank te Brussel, die de exclusieve bevoegdheid zal hebben met betrekking tot
dergelijke geschillen. De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.
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