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

"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 zeggen-
schap wordt uitgeoefend. De termen “zeggenschap”, “met zeggenschap” en “onder de zeg-
genschap van”, zoals gebruikt in deze definitie, betekenen de wettelijke, economische of billijke 
eigendom, direct of indirect, van meer dan 50% van het geplaatste aandelenkapitaal of meer 
dan 50% van de stemrechten, of de bevoegdheid, direct of indirect, om een lid van de raad van 
bestuur of een soortgelijk bestuursorgaan van een dergelijke entiteit te benoemen;

“Activa” 

staat voor andere bedrijfsmiddelen dan voertuigen (bvb. aanhangwagens, electrische laders) die 
door de Webfleet-service moet worden gecontrolleerd.

“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 Bestelformulier en even-
tuele bijlagen, waaronder deze Algemene voorwaarden van Webfleet en, voor zover aangeduid 
op het Bestelformulier, de Product- en/of servicebijlage(n);

“Klant”

betreft de op het Bestelformulier vermelde klant;

“Vertrouwelijke informatie”

staat voor (I) alle informatie en documentatie die ten tijde van de bekendmaking als vertrou-
welijk of bedrijfseigen wordt beschouwd, en (II) alle informatie en documentatie die onder een 
van de volgende categorieën valt: informatie over klanten, distributeurs, detailhandelaars, tus-
senpersonen of Gebruikers; financiële informatie (behalve informatie die op grond van wetteli-
jke voorschriften openbaar is gemaakt); informatie over Productprijzen; Productspecificaties en 
-ontwerpen; 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;

“Ingangsdatum” 

is de datum vermeld op het Bestelformulier;

“Vloot”

staat voor het aantal Voertuigen te beheren via de WEBLEET Service;

“Overmacht”

duidt elke oorzaak aan 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” 

duidt op een softwaretoepassing van Webfleet Solutions, toegankelijk via een Gebruikersap-
paraat, waarmee Telematicagegevens kunnen worden verkregen en overgedragen en waarmee 
dergelijke gegevens kunnen worden verzonden en ontvangen via Mobiele Communicatiedien-
sten tussen dat Gebruikersapparaat en het WEBFLEET Telematics Service Platform . Een Mobiele 
Applicatie kan worden gebruikt in combinatie met het Product, indien van toepassing.

“Minimale Contracttermijn”

wordt bepaald door het aantal maanden zoals aangegeven op het Bestelformulier en begint op 
de daarin vermelde aanvangsdatum;

“Intellectuele-eigendomsrechten”

omvatten alle uitvindingen, octrooien, geregistreerde ontwerpen,ontwerprechten, databasere-
chten, auteursrechten, know-how, merken (inclusief de Handelsmerken), bedrijfsgeheimen en 
andere intellectuele-eigendomsrechten, en de toepassingen 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;

“Bestelling”

is een door de Klant geplaatste bestelling betreffende het type en het aantal aan de Klant te 
leveren Producten, inclusief de gevraagde geschatte leveringsdatum en/of de door de Klant te 
nemen abonnementen op de WEBFLEET-service, overeenkomstig het Contract;

“Bestelformulier”

is het bestelformulier 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”

duidt Webfleet Solutions aan, of de Klant, of beiden;

“Product”

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

“Product- of servicebijlagen”

zijn de bijlagen met de product- of service-specifieke voorwaarden, zoals aangegeven op het 
Bestelformulier, die samen met deze Algemene voorwaarden van Webfleet van toepassing 
zijn;

„Telematicagegevens“

zijn de gegevens die worden verkregen of vastgelegd door het Product en/of het Gebruiker-
sapparaat, zoals bijvoorbeeld de geografische positie van de Voertuigen, ritinformatie, rijge-
drag, werktijd, prestaties van de bestuurder, gegevens verkregen via de laders van elektrische 
voertuigen en, indien van toepassing, alle andere gegevens, berichten en videobeelden die 
worden weergegeven op het WEBFLEET Telematics Service Platform;

“Gebied”

betekent het op het Bestelformulier gespecificeerde gebied;

“Handelsmerken”

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

“Gebruiker”

staat voor een persoon die door de Klant is gemachtigd om toegang te krijgen tot de WEB-
FLEET-service en/of een Mobiele Applicatie en daar gebruik van te maken;

„Gebruikersapparaat“ 

is een mobiele telefoon, tablet of ander draagbaar apparaat met soortgelijke functies.

“Webfleet Solutions”

Webfleet Solutions Sales B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
naar Nederlands recht, met statutaire zetel aan Beethovenstraat 503, 1083 HK, Amsterdam, 
Nederland.

“Algemene voorwaarden van WEBFLEET“ 

dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de WEBFLEET-service en de 
aankoop en huur van Producten, naargelang het geval;

“WEBFLEET Telematics Service Platform”

omvat de IT-systemen waarop de WEBFLEET-service wordt uitgevoerd;

“WEBFLEET-service”

is 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 de voertuigen zich in het 
Gebied bevinden, door het weergeven en vergemakkelijken van de overdracht van Telemat-
icagegevens tussen het WEBFLEET Telematics Service Platform en het Product en/of tussen 
het WEBFLEET Telematics Service Platform en het Gebruikersapparaat door middel van een 
Mobiele Applicatie;

"WEBFLEET-website"
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 Bestelformulier, zijn van toe-
passing en uitdrukkelijk opgenomen zowel in het Contract als in alle latere overeenkomsten 
die tussen Webfleet Solutions en de Klant worden gesloten in verband met de WEBFLEET-ser-
vice en/of -Producten. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen 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 van haar kant, tenzij dit 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald door Webfleet Solutions. Een Contract is gesloten 
en bindend voor de Partijen, indien en wanneer Webfleet Solutions de door de Klant geplaat-
ste Bestelling schriftelijk bevestigt of wanneer Webfleet Solutions die Bestelling uitvoert, al 
naargelang welke handeling het eerst plaatsvindt.

3 - Looptijd en beëindiging
3.1. De looptijd van het abonnement op de WEBFLEET-service, Mobiele Applicatie en, indien 
van toepassing, van de aanschaf of huur van Producten, start op de Effectieve datum en 
eindigt na de Minimale Contracttermijn. Na de Minimale Contracttermijn wordt het Contract 
automatisch verlengd voor opeenvolgende aanvullende termijnen van telkens één (1) jaar, 
tenzij de ene 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 ge-
deeltelijke 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.

Algemene voorwaarden van Webfleet 
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• 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 betrekking tot maximaal 1 Voertuig per kalenderjaar of gedeeltelijk worden op-
geschort met betrekking tot maximaal 2 Voertuigen per kalenderjaar.

• Voor Vloten van meer dan 10 Voertuigen kan de WEBFLEET-service per kalenderjaar ge-
deeltelijk worden beëindigd tot maximaal 10% van de Voertuigen of gedeeltelijk worden opge-
schort tot maximaal 20% van de Voertuigen die tot de Vloot behoren, met een maximum van 50 
Voertuigen per kalenderjaar. Indien de berekening van 10% of 20% een decimaal getal oplevert, 
dient deze te worden 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 kalen-
derjaar niet overschrijden.

• Er dient een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van vijf (5) werkdagen te worden ger-
icht aan Webfleet Solutions. De gedeeltelijke beëindiging of opschorting gaat van kracht vanaf 
de volgende maand.

• Alleen Klanten die de WEBFLEET Service minimaal 1 jaar hebben gebruikt, komen in aan-
merking.

• De Klant mag niet in gebreke zijn met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen onder 
alle Contracten.

• Webfleet Solutions heeft het recht de Klant installatiekosten in rekening te brengen voor de 
Voertuigen waarvoor de WEBFLEET Service is beëindigd, overeenkomstig deze clausule.

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 (ingeval herstel mogelijk is) niet wordt verholpen bin-
nen twintig (20) kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving, waarin de schending nader wordt 
beschreven met het verzoek deze te verhelpen; of (II) een van de volgende gebeurtenissen plaats-
vindt: (a) de neerlegging van een verzoekschrift betreffende de ontbinding van de andere Partij; 
(b) de uitvaardiging van een bevel of eigenlijk besluit tot ontbinding van de andere Partij ; (c) een 
verzoek tot uitvaardiging van een bevel of een verzoek tot aanstelling van een curator (inclusief 
een “administratief curator”), bewindvoerder, beheerder of soortgelijke functionaris met betrek-
king tot de andere Partij; (d) een curator, een administratief curator, bewindvoerder of soortgeli-
jke 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 een akkoord sluit of regeling treft met 
haar crediteuren in het algemeen of een opdracht uitvoert ten behoeve van haar crediteuren of 
een andere soortgelijke regeling treft; (f) de andere Partij  failliet gaat; (g) de andere Partij haar 
schulden niet langer kan betalen of op een andere wijze insolvent wordt; of (h) de andere Partij 
haar bedrijfsvoering staakt of dreigt hiermee te staken.

3.3 Wanneer: (I) de Klant een insolventieprocedure start of zulks van plan is, of (II) een fail-
lissementsaanvraag is ingediend, of (III) een curator of “administratief curator” is aangesteld ten 
aanzien van 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, dan worden 
de schulden van de Klant aan Webfleet Solutions onmiddellijk opeisbaar. 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 de Bestellingen 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, de huurtarieven voor de Producten en 
de prijzen voor de aankoop van de Producten zoals vermeld in de offertes van Webfleet Solu-
tions, worden maandelijks vooraf voldaan in euro, binnen 10 netto-dagen na de factuurdatum 
(tenzij anders overeengekomen). Webfleet Solutions int alle betalingen middels automatische 
ACH overschrijving, waarbij de Klant Webfleet Solutions machtigt om de verschuldigde bedragen 
af te schrijven van de bankrekening van de Klant zoals ingediend via de webpagina van Webfleet 
Solutions, of zoals gemachtigd door het aan het contract gehechte ACH-machtigingsformulier 
voor terugkerende betalingen. Indien een andere betalingswijze wordt overeengekomen kunnen 
de vergoedingen met 10% worden verhoogd..

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.

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 opeisbaar.

(II) is de Klant gehouden tot betaling van de wettelijke rente voor handelsschulden op het open-
staande 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 kan kredietlimieten opleggen aan de rekening van de Klant of van de 
Klant een voldoende waarborg verlangen. Indien de Klant de kredietlimiet overschrijdt of ver-
zuimt de vereiste waarborg te verstrekken, 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 abonnement-
skosten 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 ver-
rekening, 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, zal, zolang 
een dergelijke overmachtssituatie aanhoudt, ontheven worden van haar verplichtingen tot 
nakoming of stipte nakoming, naargelang het geval, en gaat ermee akkoord alle redelijke 
inspanningen aan te wenden om 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 Ser-
vice, 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 ingediende facturen.

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 schade-
vergoeding te betalen.

5.3. Indien Webfleet Solutions, onverminderd clausule 5.2 van deze Algemene voorwaarden 
van Webfleet Solutions, bij aanvang van de Overmachtssituatie haar verplichtingen gedeelteli-
jk 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.

6 – Intellectueel eigendom
6.1 Webfleet Solutions behoudt alle Intellectuele-eigendomsrechten van de WEBFLEET-ser-
vice, de WEBFLEET-website, het WEBFLEET Telematics Service Platform, de Mobiele Applica-
ties 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 het gebruik dat de Klant daarvan volgens het Contract kan maken.

(VII) De Klant zal: (I) geen enkele derde partij schade toebrengen of toestaan om de intel-
lectuele eigendomsrechten van Webfleet Solutions in gevaar te brengen; (II) onverminderd de 
overige rechten van Webfleet Solutions, Webfleet Solutions schadeloos stellen voor enig ver-
lies geleden door Webfleet Solutions als gevolg van enig gebruik door de Klant of Gebruiker 
van Intellectuele Eigendomsrechten van Webfleet Solutions anders dan in overeenstemming 
met het Contract; (III) de verpakking of etikettering van de Producten zoals geleverd door 
Webfleet Solutions op geen enkele wijze wijzigen, tenzij dergelijke wijzigingen vooraf schrift-
elijk door Webfleet Solutions zijn goedgekeurd; (IV) de Handelsmerken niet wijzigen, verwi-
jderen of op enigerlei wijze manipuleren of een andere naam, Handelsmerk, logo, ontwerp 
of symbool op een Product of de verpakking daarvan aanbrengen, tenzij dit schriftelijk door 
Webfleet Solutions is goedgekeurd; (V) op geen enkele wijze Handelsmerken gebruiken om 
afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de geldigheid of de goodwill van Web-
fleet Solutions daarin; (VI) de Handelsmerken op geen enkele wijze gebruiken op of in verband 
met andere producten of diensten dan de Producten; (VII) de Handelsmerken op geen enkele 
wijze gebruiken in een naam, Handelsmerk of logo van de Klant, ongeacht of deze naam, dit 
Handelsmerk of dit logo wordt gebruikt in verband met de uitvoering van een Contract;

(VIII) geen naam, handelsmerk, logo, ontwerp of symbool gebruiken die zodanig op een 
van de handelsmerken lijken dat verwarring of misleiding dreigt; (IX) ervoor zorgen dat alle 
verwijzingen naar en het gebruik van alle Handelsmerken worden goedgekeurd door Web-
fleet Solutions; (X) de geldigheid of afdwingbaarheid van of het recht van Webfleet Solutions 
op het gebruik van zijn intellectuele eigendom niet betwisten; (XI) geen reverse engineering 
uitvoeren, direct of indirect, de kenmerken of functionaliteit van een Product of een deel 
daarvan wijzigen, kopiëren of afgeleide werken maken, onderdelen analyseren of verwij-
deren, decompileren, of anderszins reverse engineering uitvoeren of proberen de broncode, 
technieken, algoritmen of processen van een Product of een deel daarvan te achterhalen, en 
anderen niet toestaan of aanmoedigen dit te doen;  (XII) Webfleet Solutions onmiddellijk op 
de hoogte stellen als de Klant zich bewust wordt van een poging tot reverse engineering van 
een Product of een deel van een Product.

6.2. Webfleet Solutions is gerechtigd om het Contract met onmiddellijke ingang te beëindi-
gen 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 Mobiele Applicaties van Webfleet So-
lutions of de Producten of de waarde van daarop rustende Intellectuele-eigendomsrechten in 
het gedrang worden gebracht of beperkt.

6.3. 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 clausule 7.3 van deze Webfleet Algemene Voorwaarden, is de 
totale aansprakelijkheid van Webfleet Solutions, hetzij op grond van contract, onrechtmatige 
daad (waaronder in elk geval nalatigheid), onjuiste voorstelling (anders dan bedrieglijke voor-
stelling), 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 veroor-
zaakt 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 deze clausule 7 en in 
het gehele Contract wordt geacht de 
aansprakelijkheid van een van de Par-
tijen uit te sluiten of te beperken voor: 
(I) verlies of schade veroorzaakt door 
opzet of grove nalatigheid van een 
Partij of haar bestuurders, werknem-
ers, tussenpersonen of aannemers van 
die Partij; of (II) letsel, schade aan de 
gezondheid of het overlijden van een 
persoon, veroorzaakt door een Par-
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tij of haar bestuurders, werknemers, tussenpersonen of aannemers. (III) de betaling van de uit 
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 clausule 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 ver-
meld 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 deze clausule 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) onafhan-
kelijk 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 openbaarmakende partij een redelijke 
schriftelijke kennisgeving doet toekomen om haar in staat te stellen een rechterlijk bevel of an-
dere passende rechtsmiddelen na te streven en alle bijstand te verlenen die de openbaarmakende 
partij nodig heeft om een dergelijk bevel of dergelijke rechtsmiddelen te verkrijgen;

(II) alleen die informatie openbaar maakt die vereist is door de overheids- of regelgevende instan-
tie; 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 re-
chten 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 de clausule 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 de betreffende clausule of een 
gedeelte van de clausule in kwestie.

9.2. Behoudens clausule 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.

9.3. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders bepaald, is een wijziging aan het Contract alleen geldig en 
bindend als deze schriftelijk is gedaan.

9.4. Webfleet Solutions mag de bepalingen van deze Algemene voorwaarden van Webfleet So-
lutions (inclusief de Product- en servicebijlagen) eenzijdig wijzigen, welke wijzigingen van kracht 
worden op de datum waarop de Klant daarvan in kennis wordt gesteld.

9.5. Alle kennisgevingen, toestemmingen, afstandsverklaringen en andere mededelingen uit 
hoofde van dit Contract dienen schriftelijk te geschieden, in het Engels, 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 op 
het moment van succesvolle verzending (indien afgeleverd per e-mail).

9.6. 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.

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