
Over NEXTFLEET 
NEXTFLEET is een grafische gebruikersinterface die wordt gebruikt door Autoserviceproviders 

(organisaties die diensten leveren in de autobranche, bijv. autoverhuur, auto-onderhoud, autolease, 

etc.) met wie Webfleet Solutions overeenkomsten heeft afgesloten om gegevens te verzamelen van 

voertuigen in hun vloot. Deze overeenkomsten bevatten clausules om te waarborgen dat de 

gegevens van deze voertuigen op adequate wijze worden verzameld en het gebruik van deze 

gegevens te beschermen.   

 

Een Webfleet Solutions LINK of een telematica-eenheid die in het voertuig is geïnstalleerd door de 

voertuigfabrikant, hierna 'apparaat' genoemd, moet aanwezig en actief zijn in het voertuig. Dit 

apparaat levert gegevens aan het Webfleet Solutions Service Platform dat de NEXTFLEET-

gebruikersinterface van informatie voorziet. Het toestel verzamelt regelmatig gegevens van het 

voertuig om rapporten te maken en biedt informatie over het voertuig, zoals de kilometerstand, 

vereist onderhoud, ongevallen en de technische staat.  

 

In specifieke en beperkte situaties kunnen ook locatiegegevens van een voertuig worden verzameld 

ter ondersteuning van berijdersservice. De fleet manager wordt altijd op de hoogte gesteld en is 

vereist om namens de klant toestemming te verlenen voor het lokaliseren van het desbetreffende 

voertuig. De locatiegegevens zijn afkomstig van de gps-sensor in het apparaat.  

 

Alle voertuiggegevens worden voorzien van een tijdstempel, zodat alle gebeurtenissen en 

rapportages kunnen worden gekoppeld aan een datum en tijd. Voor het visualiseren van 

voertuiggegevens met NEXTFLEET worden deze gegevens verzonden naar Webfleet Solutions-

servers met behulp van de gegevensverbinding van het apparaat. De gegevens worden op de 

servers van Webfleet Solutions opgeslagen en gekoppeld aan een Webfleet Solutions-account 

onder beheer van de fleet manager. De fleet manager vertegenwoordigt de organisatie die het door 

u gebruikte voertuig ter beschikking stelt of in eigendom heeft; meestal is dit een leasebedrijf, auto-

importeur, dealer of fabrikant.  

 

Gegevens die worden verzameld door NEXTFLEET en apparaten in het 

voertuig 

Het apparaat dat is geïnstalleerd in het voertuig en NEXTFLEET verzamelen de volgende gegevens: 

• Datum en tijd.  

• Informatie aan de hand waarvan het voertuig en het apparaat zelf worden geïdentificeerd.  



• Informatie met betrekking tot het voertuig en het functioneren ervan: kilometerteller, 

accuspanning en -status, brandstofverbruik, brandstofpeil, impactversnelling bij ongevallen, 

onderhoud en technische statusmeldingen van de interne diagnosesystemen van het 

voertuig.  

• Gegevens voor diagnose: softwareversies, apparaattypen, stroomonderbreking en 

foutenlogboeken.  

• Informatie, zoals locatie en koers van het voertuig, die alleen wordt verzameld en gebruikt in 

geval van autopech, ongevallen, verlies of diefstal.  

 

 

Hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt 

De fleet manager heeft bepaald voor welke verschillende doeleinden de gegevens van het voertuig 

worden gebruikt, wie toegang tot de gegevens zal hebben en hoe lang de gegevens worden 

bewaard. Neem contact op met uw fleet manager voor meer informatie over de gegevens die 

worden verzameld en de doeleinden waarvoor dit gebeurt.  

 

Hoe vaak gegevens worden verzameld 

De uploadt automatisch de verzamelde gegevens naar het Webfleet Solutions-apparaat. Dit gebeurt 

frequent, meestal één keer per minuut.  

 

Hoe de verzamelde gegevens worden opgeslagen 

Het account dat wordt gebruikt voor het opslaan van gegevens op de Webfleet Solutions-servers, is 

alleen toegankelijk voor daartoe opgeleide en geautoriseerde personen die zich bewust zijn van alle 

toepasselijke privacyrichtlijnen. Het account wordt gebruikt om toegang te bieden tot gegevens die 

zijn opgeslagen op de Webfleet Solutions-servers. De gegevens blijven aan dit account gekoppeld 

zolang dit account bestaat of zolang de fleet manager heeft bepaald dat deze gegevens worden 

opgeslagen in overeenstemming met de retentie-instellingen van NEXTFLEET. Neem contact op 

met uw fleet manager om te worden ingelicht over de wijze waarop informatie wordt opgeslagen en 

de bewaarduur van de verzamelde gegevens.  

 

Hoe de verzamelde gegevens worden beveiligd 

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in de EU en vallen onder de Europese wetgeving met 

betrekking tot gegevensbescherming. Webfleet Solutions maakt gebruik van beveiligingsmethoden 

op basis van industriestandaarden, waaronder technologieën zoals pseudo-anonimisering, hashing 

en versleuteling, om de verzamelde gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang terwijl ze 



zijn opgeslagen en wanneer ze worden verstuurd en ontvangen door het Webfleet Solutions-

apparaat en de Webfleet Solutions-servers.  

 

Webfleet Solutions verleent derden geen toegang tot de verzamelde gegevens en gebruikt de 

gegevens niet voor andere doeleinden, tenzij Webfleet Solutions daartoe uitdrukkelijk en rechtmatig 

opdracht heeft gekregen.  

 

Andere bestuurders van het voertuig 

Als het voertuig dat is uitgerust met een apparaat wordt gedeeld met meerdere bestuurders, heeft 

de contracteigenaar de verantwoordelijkheid om deze bestuurders in te lichten over het verzamelen 

van de voertuiggegevens en het feit dat de fleet manager toegang kan hebben tot rapporten over de 

gegevens.  

 

Gebruik van locatiegegevens 

Locatiegegevens worden alleen verzameld met betrekking tot een specifieke gebeurtenis waarvoor 

deze gegevens vereist zijn. Dergelijke specifieke gebeurtenissen omvatten een potentieel ongeval 

waarbij een voertuig betrokken kan zijn, een voertuig met pech, een gestolen of verloren voertuig. 

Locatiegegevens worden alleen verzameld in zoverre de betrokken fleet manager uitdrukkelijk heeft 

verzocht om de locatiegegevens van een dergelijk voertuig te verkrijgen en de vereiste toestemming 

voor het ontvangen van dergelijke gegevens heeft verkregen ten behoeve van de klant. De fleet 

manager gebruikt deze locatiegegevens om bestuurders te ondersteunen, voertuigen te laten 

repareren bij de gewenste garages en gebeurtenissen te reconstrueren bij een ongeval.  

 

 

Contact opnemen met Webfleet Solutions 

Als u van mening bent dat de verzamelde gegevens niet worden gebruikt voor het beoogde doel of 

als u vragen of verzoeken hebt, neemt u contact op met uw fleet manager/contactpersoon.  

 

Op schriftelijk verzoek kan Webfleet Solutions de gegevens leveren die van het betrokken voertuig 

worden verzameld. Op verzoek zal Webfleet Solutions het verzamelen van gegevens stopzetten en 

alle gegevens die worden en zijn verzameld verwijderen van haar servers. Voor het inwilligen van 

deze verzoeken moet de identiteit van de aanvrager worden gecontroleerd door de fleet manager. 

Wij willen erop wijzen dat het stopzetten van het verzamelen van gegevens en het verwijderen van 

verzamelde historische gegevens mogelijk strijdig zijn met overeenkomsten die zijn afgesloten met 

de contracteigenaar en financiële consequenties voor de contracteigenaar kunnen hebben. Neem 



contact op met de fleet manager voor informatie over het indienen van de hierboven beschreven 

verzoeken.  

 

Indien dit met betrekking tot de bovenstaande onderwerpen nodig is, kan contact met Webfleet 

Solutions worden opgenomen op het volgende adres:  

 

Webfleet Solutions B.V.  

Legal Department  

De Ruijterkade 154  

1011 AC Amsterdam  

Nederland 

 
Indien u van mening bent dat derden, Webfleet Solutions daaronder niet begrepen, de verzamelde 

gegevens niet voor het beoogde, hierboven beschreven doel gebruiken, kunt u rechtstreeks contact 

opnemen met deze partijen.  


