
 
NEXTFLEET-LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA)  

Deze EULA is van toepassing op u ('u') als u een gebruiker bent van: 

1. de NEXTFLEET-oplossing onder de merknaam van Webfleet Solutions B.V. (“Webfleet Solutions') die 

via internet wordt geleverd en/of wordt gehost en beheerd door Webfleet Solutions ('de Online Services');  

2. online of elektronische documenten die aan u beschikbaar zijn gesteld door Webfleet Solutions in 

verband met de Online Services; 

3. alle andere Webfleet Solutions-software en -services die aan u beschikbaar zijn gesteld in verband met 

de Online Services, hetzij via de Online Services of via een ander medium.  

Lees deze EULA zorgvuldig door. Wanneer u alle Online Services of een deel daarvan gebruikt, gaat u 

akkoord met alle algemene voorwaarden in deze EULA.  

U erkent dat uw gebruik van de Online Services alleen is toegestaan na toestemming van de klant van 

Webfleet Solutions ('Klant') en dat uw gebruik van de Online Services beperkt is overeenkomstig de 

algemene voorwaarden van de handelsovereenkomst die Webfleet Solutions en de Klant zijn aangegaan 

voor de levering en het gebruik van de Online Services ('Overeenkomst').  

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('EULA') is een juridische overeenkomst tussen u en 

Webfleet Solutions. U gaat ermee akkoord deze EULA na te leven zoals elke andere onderhandelde 

overeenkomst op schrift die door u is ondertekend.  

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA, moet u de Online Services niet gebruiken 

en de Klant rechtstreeks daarover in kennis stellen.  

1) VERLENING VAN LICENTIE: Webfleet Solutions verleent u het individuele recht om gebruik te maken 

van de Online Services krachtens deze EULA, in de door de Klant bestelde hoeveelheid en gedurende de 

abonnementsperiode die wordt vermeld in de Overeenkomst. Deze EULA verleent een licentie ('Licentie') 

waarmee u de Online Services kunt gebruiken, mits u toestemming hebt gekregen van de Klant om de 

Online Services te gebruiken. De Licentie is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Deze Licentie verleent 

u geen rechten op het verkrijgen van toekomstige upgrades, updates of aanvullingen van de Online 

Services. Indien upgrades, updates of aanvullingen van de Online Services worden verkregen, is het 

gebruik van dergelijke upgrades of updates onderworpen aan deze EULA en eventuele bijlagen die eraan 

zijn toegevoegd, en kunnen deze onderhevig zijn aan aanvullende betalingen en voorwaarden.  

2) COPYRIGHT: copyright en andere intellectuele, industriële en/of eigendomsrechten voor de Online 

Services en eventuele kopieën die u mogelijk maakt, zijn eigendom van Webfleet Solutions en/of diens 

leveranciers. Webfleet Solutions staat u alleen toe de Online Services te gebruiken overeenkomstig de 

bepalingen van deze EULA. Alle rechten die niet specifiek zijn verleend in deze EULA, zijn voorbehouden 

aan Webfleet Solutions. U mag de producthandleiding(en) of geschreven materialen die bij de Online 

Services worden meegeleverd, niet kopiëren tenzij dit voor eigen gebruik is. U wordt alleen de eigenaar 

van de fysieke gegevensdrager en u verwerft geen eigendom van de Online Services.  

3) OVERIGE BEPERKINGEN: het verhuren, uitlenen, openbare presentatie, publicatie, uitzending en 

enige andere vorm van distributie van de Online Services zijn verboden. Tenzij anders bepaald door de 

toepasselijke wetgeving, is het u niet toegestaan om en mag u een derde geen toestemming geven om 

de Online Services of een deel daarvan te wijzigen, te analyseren door middel van reverse-engineering, 

te decompileren of te demonteren of afgeleide producten op basis van de Online Services te maken.  

4) VERTROUWELIJKHEID: Webfleet Solutions heeft aanzienlijke investeringen in tijd en geld gedaan 

voor het ontwikkelen van de Online Services. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Online Services 

vertrouwelijk zijn en een handelsgeheim zijn van Webfleet Solutions en/of derden. U gaat ermee akkoord 



 
de Online Services strikt vertrouwelijk te behandelen en andere personen de Online Services niet te 

tonen of ertoe toegang te verlenen.  

5) SOFTWARELICENTIES VAN DERDEN: producten van Webfleet Solutions kunnen gebruikmaken van 

software van derden. Het gebruik van bepaalde materialen van derden die zijn inbegrepen in de Online 

Services kan, onverminderd clausule 2, 3 en 4, onderhevig zijn aan andere algemene voorwaarden. De 

officiële copyrightkennisgevingen en specifieke licentievoorwaarden van deze softwarecode en 

algoritmen van derden zijn te vinden op https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/. 

U stemt bij dezen in met de bepalingen en voorwaarden van dergelijke software van derden.  

6) BEPERKTE GARANTIE:  

a) Webfleet Solutions kan en zal niet garanderen dat de Online Services foutloos werken.  

b) Webfleet Solutions verstrekt de Online Services aan u 'IN DE HUIDIGE STAAT EN MET ALLE 

AANWEZIGE FOUTEN', en wijst hierbij alle andere garanties en voorwaarden (zowel expliciet, impliciet 

als wettelijk bepaald) van de hand, inclusief maar niet beperkt tot eventuele impliciete garanties, 

verplichtingen of voorwaarden betreffende bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, 

betrouwbaarheid of beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van reacties, resultaten, 

professionele inspanning, afwezigheid van virussen, en redelijke zorg en vakmanschap, dit alles met 

betrekking tot de Online Services, en de levering van of het uitblijven van de levering van ondersteuning 

en andere diensten, informatie, software en gerelateerde inhoud door middel van de Online Services of 

anderszins voortvloeiend uit het gebruik van de Online Services. Evenmin zijn er garanties of 

voorwaarden van toepassing betreffende ongestoorde werking, ongestoord bezit of niet-

inbreukmakendheid met betrekking tot de Online Services. Deze uitzondering is niet van toepassing op (i) 

enige geïmpliceerde voorwaarde wat betreft de titel en (ii) enige geïmpliceerde garanties wat betreft 

overeenstemming met de omschrijving.  

7) BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:  

Noch Webfleet Solutions noch haar leveranciers zijn aansprakelijk jegens u voor enigerlei schade, hetzij 

directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade of anderszins (in ieder geval met inbegrip van, 

maar niet beperkt tot, schade voortvloeiend uit het onvermogen de apparatuur te gebruiken of toegang te 

verkrijgen tot de gegevens, verlies van gegevens, zakelijk verlies, winstderving, bedrijfsonderbreking en 

dergelijke) voortkomend uit het gebruik van of het onvermogen om gebruik te maken van de Online 

Services, zelfs indien Webfleet Solutions van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte was 

gesteld. 

Ondanks eventuele schade die u, om welke reden dan ook, oploopt (daaronder zonder beperking alle 

begrepen schade die hierin wordt genoemd en alle directe of algemene schade in het contract of 

anderszins), zal de totale aansprakelijkheid van Webfleet Solutions en elk van haar leveranciers 

voortvloeiend uit of samenhangend met deze EULA beperkt zijn tot het bedrag dat u voor de Online 

Services hebt betaald.  

c) Webfleet Solutions is niet aansprakelijk voor (i) fraude gepleegd door eigen werknemers en/of 

vertegenwoordigers; of (ii) frauduleuze of verkeerde voorstelling van zaken door eigen werknemers en/of 

vertegenwoordigers.  

d) Niettegenstaande clausules 7(a), (b) en (c) of andere artikelen in deze EULA, zal de aansprakelijkheid 

voor dood of letselschade ten gevolge van eigen nalatigheid van een der partijen voor geen der partijen 

worden beperkt.  

8) BEËINDIGING: onverminderd eventuele andere rechten kan Webfleet Solutions onderhavige EULA 

onmiddellijk beëindigen indien u een van de algemene voorwaarden hierin overtreedt. In dat geval moet u 

het gebruik van de Online Services beëindigen. De bepalingen van deze EULA, die vanwege hun 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/


 
aard/inhoud zijn beoogd te blijven gelden na beëindiging, blijven van kracht na beëindiging van deze 

EULA. Webfleet Solutions behoudt zich het recht voor om met of zonder kennisgeving het updaten, 

upgraden en aanvullen te staken van diensten die aan u worden geboden of u ter beschikking worden 

gesteld via het gebruik van de Online Services.  

9) LINKS NAAR SITES VAN DERDEN: Webfleet Solutions is niet verantwoordelijk voor de inhoud van 

websites of diensten van derden, eventuele links op websites of in diensten van derden of wijzigingen of 

updates aan de websites of diensten van derden. Webfleet Solutions biedt u deze links naar en toegang 

tot websites en diensten van derden bij wijze van dienst aan u, en de vermelding van links of toegang tot 

websites of diensten van derden impliceert niet de goedkeuring hiervan door Webfleet Solutions.  

10) RECHTEN VAN DERDEN:  een partij die geen partij is in deze EULA heeft geen rechten onder de 

toepasselijke wetgeving ten aanzien van de rechten van derden om te vertrouwen op de voorwaarden 

van deze EULA of om deze af te dwingen, maar dit doet geen afbreuk aan het recht of rechtsmiddel van 

een derde partij dat bestaat of beschikbaar is naast de toepasselijke wetgeving.  

11) VOLLEDIGE OVEREENKOMST: deze EULA vormt de volledige overeenkomst tussen u en Webfleet 

Solutions met betrekking tot de Online Services en/of de ondersteunende diensten (indien van 

toepassing) en deze vervangt alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, 

voorstellen en verklaringen met betrekking tot de Online Services of enig ander onderwerp waarop deze 

EULA van toepassing is. In het geval dat de voorwaarden van Webfleet Solutions-beleid of -programma's 

voor ondersteuningsdiensten in conflict zijn met de voorwaarden van deze EULA, zullen de voorwaarden 

in deze EULA van toepassing zijn. Indien een bepaling in deze EULA nietig, ongeldig, niet-uitvoerbaar of 

illegaal is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en van toepassing zijn.  

12) VERTALINGEN: de Engelstalige versie van deze EULA is bindend. Eventuele vertalingen worden 

uitsluitend als dienstverlening verschaft.  

13) TOEPASSELIJK RECHT: deze EULA en geschillen betreffende deze EULA of het gebruik van de 

Online Services, vallen onder het Nederlandse recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake 

internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitgesloten van toepassing 

op deze EULA. Alle geschillen die voortvloeien uit deze EULA zullen worden beslecht door de 

rechtbanken van Amsterdam in Nederland, die de exclusieve jurisdictie hebben over dergelijke 

geschillen.  

Indien u vragen hebt met betrekking tot deze EULA of contact wilt opnemen met Webfleet Solutions, kunt 

u de website van Webfleet Solutions raadplegen https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-

notices/ 
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