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1 - Definities
In deze Algemene voorwaarden van Webfleet Solutions en de Product of servicebijlagen, hebben 
de volgende woorden en uitdrukkingen tenzij expliciet anders vermeld de volgende betekenis-
sen:

"Partners"

dit betekent met betrekking tot een Partij, elke andere entiteit die een dergelijke Partij beheert, 
onder beheer valt van die Partij of met een dergelijke Partij onder gemeenschappelijk beheer 
valt. De termen ‘beheer’, ‘beheren’ en ‘beheerd’, zoals gebruikt in deze definitie, betekenen het 
juridische, werkelijke of economische eigendom, direct of indirect, van meer dan 50% van het 
uitgegeven aandelenkapitaal of meer dan 50% van de stemrechten, of het vermogen om, direct 
of indirect, een lid te benoemen van de raad van bestuur of een soortgelijk bestuursorgaan van 
een dergelijke entiteit;

“Contract”

dit betekent in algemene zin de overeenkomst tussen Webfleet Solutions en de Klant betref-
fende 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 geselecteerd op het Orderformulier, Product- en/of servicebijlage(n);

“Klant”

dit betekent de op het Orderformulier vermelde klant.

“Vertrouwelijke informatie”

dit betekent (I) alle informatie en documentatie die ten tijde van de openbaarmaking als ver-
trouwelijk of bedrijfseigen wordt beschouwd, en (II) alle informatie en documentatie die in een 
van de volgende categorieën valt: gegevens over Klanten, distributeurs, retailers, vertegen-
woordigers 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 openbaar 
gemaakte informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd, voor zover een 
dergelijke Partij die informatie als vertrouwelijk of bedrijfseigen behandelt.

“Overmacht”

dit is elke oorzaak die redelijkerwijs buiten de macht van de getroffen Partij valt en die van 
invloed is op de uitvoering van het Contract, met inbegrip van, maar niet beperkt tot langdurige 
uitval van transport, telecommunicatie of elektrische stroom, Mobiele Communicatiediensten, te 
late leveringen en/of stagnatie van leveringen door leveranciers van Webfleet Solutions, onvolle-
dige leveringen door leveranciers van Webfleet Solutions, het niet verkrijgen van alle producten 
en/of diensten (van derden) die vereist zijn voor de juiste nakoming van de contractuele verpli-
chtingen door Webfleet Solutions, veroorzaakt door omstandigheden die in redelijkheid niet aan 
Webfleet Solutions kunnen worden toegeschreven.

“Initiële termijn”

dit is het aantal op het Orderformulier gespecificeerde maanden, beginnend op de in het Con-
tract vermelde aanvangsdatum.

"Intellectuele-eigendomsrechten"

dit betekent alle uitvindingen, patenten, geregistreerde ontwerpen, ontwerprechten, data-
baserechten, auteursrechten, kennis, handelsmerken (waaronder de Handelsmerken), han-
delsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten, alsmede de aanvragen daarvan, en 
rechten of vormen van bescherming van soortgelijke aard en met gelijk of soortgelijk effect 
daarop, die waar dan ook ter wereld kunnen bestaan.

“Order“

dit 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 met het Contract.

"Orderformulier"

dit betekent het orderformulier op grond waarvan Webfleet Solutions de Producten zal leveren 
en de Klant de Producten zal kopen of huren en/of de WEBFLEET-service zal afnemen, overeen-
komstig met de voorwaarden van het Contract.

"Partij/Partijen"

dit betekent Webfleet Solutions of de Klant, of beiden.

"Product- of servicebijlagen"

dit 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.

“Product”

dit betekent een apparaat zoals vermeld op de artikel lijst vanhet Orderformulier, zowel door de 
Klant gekocht als gehuurd, welke gebruikt kunnen worden voor het verzamelen van Telematica 
Data en voor het verzenden en ontvangen van deze data en andere berichten via Mobiele Com-
municatiediensten (zowel automatisch volgens een vooraf ingestelde procedure als handmatig 
opgehaalde informatie).

"Gebied"

dit betekent het op het Orderformulier gespecificeerde gebied.

"Webfleet Solutions"

Webfleet Solutions B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Ned-
erlands recht, met statutaire zetel aan De Ruijterkade 154, 1011 AC, Amsterdam, Nederland.

"Algemene voorwaarden van Webfleet Solutions"

dit betekent de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de WEBFLEET-service en de 
aanschaf en huur van Producten, naargelang van toepassing. 

"WEBFLEET Telematics Service Platform"

dit betekent de IT-systemen waarop de WEBFLEET-service wordt uitgevoerd.

“Handelsmerken”

dit betekent de namen, handelsmerken en logo’s van Webfleet Solutions (al dan niet geregis-
treerd 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 geleverde 
Producten of services.

“Gebruiker”

dit betekent elke persoon die door de Klant is gemachtigd om toegang te verkrijgen tot en 
gebruik te maken van de WEBFLEET-service.

"WEBFLEET-service"

dit betekent de online service, zoals beschikbaar gesteld via de WEBFLEET-website, bedoeld 
voor de Klant om het wagenpark te controleren en beheren, voor zover dat zich in het Gebied 
bevindt, door Telematica Data weer te geven en de overdracht daarvan mogelijk te maken 
tussen het WEBFLEET Telematics Service Platform en de Producten.

"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 relevante Product- 
en/of servicebijlage(n), voor zover aangegeven op het Orderformulier, zijn van toepassing op en 
maken uitdrukkelijk deel uit van het Contract en alle latere overeenkomsten die tussen Webfleet 
Solutions en de Klant worden gesloten in verband met de WEBFLEET-service en/of -Producten. Er 
is 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 voor Webfleet Solutions, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald door Webfleet Solutions. Een Contract zal zijn gesloten en 
zal bindend zijn voor de contractpartijen, indien en wanneer Webfleet Solutions de door de Klant 
geplaatste Order schriftelijk bevestigt of wanneer Webfleet Solutions een dergelijke Order uitvoert, 
al naargelang welke handeling het eerst plaatsvindt.

3 - Looptijd en beëindiging
3.1. De termijn van het abonnement op de WEBFLEET-service en, indien van toepassing, de 
aanschaf of huur van Producten, start op de in het Contract vermelde datum en eindigt na 
de Initiële termijn. Na de initiële termijn zal de Overeenkomst automatisch worden vernieuwd 
voor een opeenvolgende aanvullende periode van telkens één (1) jaar, tenzij een Partij de an-
dere Partij ten minste drie (3) maanden voorafgaand aan de datum waarop de Overeenkomst 
anders vernieuwd zou worden, schriftelijk op de hoogte stelt van haar voornemen om niet te 
verlengen.

3.2 Elke Partij is gerechtigd om, onverminderd zijn overige rechten uit hoofde hiervan, het 
Contract middels schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien: (I) 
de andere Partij in gebreke is gebleven om een hierin vervatte wezenlijke voorwaarde of bepal-
ing na te leven of uit te voeren, waaronder in elk geval begrepen niet-betaling of te late betal-
ing, en een dergelijk verzuim of een dergelijke schending niet alsnog ongedaan is gemaakt 
binnen twintig (20) kalenderdagen nadat de betreffende Partij een schriftelijke aanmaning 
heeft ontvangen, waarin de schending staat vermeld en wordt verzocht deze ongedaan te 
maken; of (II) een van de volgende gebeurtenissen zich heeft voorgedaan: a) de indiening van 
een verzoekschrift betreffende de faillietverklaring van de andere Partij; (b) de andere Partij 
is het onderwerp van een bevelschrift of er is een rechtsgeldig besluit tot ontbinding van de 
andere Partij aangenomen; (c) een verzoek tot uitvaardiging van een bevel of een verzoek tot 
aanstelling van een curator (waaronder een ‘administratieve curator’), bewindvoerder, faillisse-
mentscurator of soortgelijke functionaris met betrekking tot de andere Partij; (d) indien een 
curator, ‘administratieve curator’, bewindvoerder of soortgelijke functionaris is 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 zijn crediteuren in het algemeen of 
een overdracht van activa ten behoeve van zijn crediteuren of een andere soortgelijke regeling 
treft; f) de andere Partij failliet gaat; g) de andere Partij in betalingsonmacht raakt of anderszins 
insolvent wordt; of (h) de andere Partij zijn bedrijfsvoering staakt of dreigt te staken.

3.3 De schulden van de Klant aan Webfleet Solutions worden direct opeisbaar in geval: (I) de 
Klant zijn faillissement aanvraagt of zulks van plan is, of (II) een faillissementsaanvraag is inge-
diend, of (III) een curator of ‘administratieve curator’ 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 in 
betalingsonmacht verkeert of anderszins insolvent is geraakt, of (VII) de niet-nakoming door 
een Klant van een Contract met Webfleet Solutions of een van haar Partners. 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 bli-
jven, zullen na beëindiging van dit Contract van toepassing blijven. Alleen Orders die vóór de 
datum van beëindiging zijn geplaatst 
en door Webfleet Solutions zijn aan-
vaard, zullen door Webfleet Solutions 
worden uitgevoerd.
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4 – Prijzen, betaling en verzuim
4.1 Alle door Webfleet Solutions geoffreerde prijzen 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 door Webfleet Solutions opgegeven 
huurtarieven voor Producten en de door Webfleet Solutions geoffreerde prijzen voor de aan-
schaf van de Producten dienen maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan in euro, bin-
nen 10 da-gen 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 be-
dragen staat vermeld op de factuur. De periode tussen het voorafgaande bericht en de daadwer-
kelijke incasso kan korter zijn dan de SEPA-standaard van 14 kalenderdagen.

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 te late betaling: (I) is de Klant schuldig aan contractbreuk, zonder dat ingebrekes-
telling is vereist, en zullen alle vorderingen van Webfleet Solutions op de Klant direct opeisbaar 
zijn; (II) is de Klant verplicht de wettelijke rente voor commerciële schulden te betalen over het 
openstaande bedrag, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Webfleet 
Solutions zijn gemaakt in verband met de invordering en inning van verschuldigde bedragen; (III) 
behoudt Webfleet Solutions zich het recht voor de toegang van de Klant tot en het gebruik door 
de Klant van de WEBFLEET-service op te schorten totdat alle openstaande bedragen (inclusief 
rente en kosten) zijn voldaan; en (IV) zullen de kosten van opschorting en heractivering voor 
rekening komen van de Klant.

4.5 Webfleet Solutions is gerechtigd om kredietlimieten op te leggen aan de rekening van de 
Klant of te verlangen dat de Klant een toereikende waarborg verstrekt. Indien de Klant de kredi-
etlimiet overschrijdt of verzuimt de vereiste waarborg te verstrekken, is Webfleet Solutions ger-
echtigd dit Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen en dergelijke 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 voortvloeiend uit 
het verzuim van de Klant om de gehuurde Producten aan Webfleet Solutions te retourneren, al 
naargelang van toepassing is.

4.6 Alle door de Klant aan Webfleet Solutions verschuldigde betalingen dienen zonder verreken-
ing, korting en/of opschorting van welke aard dan ook te geschieden.

5 – Overmacht
5.1 Behoudens de betaalverplichting van de Klant, zal indien een Partij door Overmacht ver-
hinderd is zijn verplichtingen uit hoofde van dit Contract na te komen of daarbij vertraging 
ondervindt, die Partij ontheven van de verplichting tot nakoming of stipte nakoming, al naargel-
ang, van zijn verplichtingen, zolang een dergelijke overmachtssituatie voortduurt, en zal een 
dergelijke Partij al het redelijkerwijs mogelijke doen om de overmachtssituatie te boven te komen 
of te omzeilen ten einde zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract te kunnen nakomen. 
In geen geval zal Overmacht een rechtvaardiging zijn voor de niet-tijdige betaling van de door 
Klant aan Webfleet Solutions verschuldigde vergoedingen en kosten voor (i) de levering van de 
WEBFLEET-service, of (ii) de aankoop of huur van Producten. 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 zijn verplichtingen niet kan nakomen langer 
duurt dan 30 kalenderdagen, 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, onverminderd het bepaalde in artikel 5.2 van deze Algemene voorwaarden van Web-
fleet Solutions, Webfleet Solutions bij aanvang van de overmachtssituatie zijn verplichtingen ge-
deeltelijk heeft voldaan of zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk kan nakomen, is Webfleet Solu-
tions gerechtigd om alle vóór aanvang van de overmachtssituatie uitgevoerde werkzaamheden 
en de in dat verband gemaakte kosten aan de Klant in rekening te brengen, alsof dergelijke 
kosten verband houden met een afzonderlijk Contract.

6 – Intellectueel eigendom
6.1 Webfleet Solutions behoudt alle Intellectuele-eigendomsrechten die zijn gevestigd op de 
WEBFLEET-service, de WEBFLEET-website, het WEBFLEET Telematics Service Platform en de Pro-
ducten. De Klant verkrijgt op geen enkel moment rechten, eigendom of enig belang in deze 
Intellectuele-eigendomsrechten op grond van enig gebruik dat de Klant daarvan volgens het 
Contract kan maken.

6.2 De Klant: (I) zal niet veroorzaken of toestaan dat een derde partij enige schade toebrengt aan 
de Intellectuele-eigendomsrechten van Webfleet Solutions of deze in gevaar brengt; (II) zal Web-
fleet Solutions, onverminderd alle overige rechten van Webfleet Solutions, vrijwaren tegen door 
Webfleet Solutions geleden schade als gevolg van enig gebruik door de Klant of gebruiker van In-
tellectuele-eigendomsrechten van Webfleet Solutions anders dan overeenkomstig het Contract; 
(III) zal de verpakking of etikettering van de producten zoals geleverd door Webfleet Solutions op 
geen enkele wijze wijzigen, tenzij dergelijke wijzigingen eerst door Webfleet Solutions schriftelijk 
zijn goedgekeurd; (IV) zal de handelsmerken niet wijzigen of verwijderen en op geen enkele wijze 
knoeien met de handelsmerken, noch een ander(e) naam, handelsmerk, logo, ontwerp of sym-
bool op een Product of de verpakking ervan aanbrengen of toevoegen, tenzij dit door Webfleet 
Solutions schriftelijk is goedgekeurd; (V) zal Handelsmerken niet gebruiken teneinde het karakter, 
de geldigheid of de goodwill van Webfleet Solutions daarin te schaden; (VI) zal op geen enkele 
wijze de Handelsmerken gebruiken op, of in verband met, andere producten of diensten dan de 
Producten; (VII) zal op geen enkele wijze de Handelsmerken gebruiken in een naam, handelsmerk 
of logo van de Klant, ongeacht of een dergelijke naam, Handelsmerk of logo wordt gebruikt in 
verband met de uitvoering van een Contract; (VIII) zal geen gebruik maken van enige naam, 
Handelsmerk, logo, ontwerp of symbool dat zodanig lijkt op een van de Handelsmerken dat 
dit verwarring of misleiding kan veroorzaken; (IX) ervoor zorgen dat alle verwijzingen naar, en 
gebruik van, de Handelsmerken zijn goedgekeurd door Webfleet Solutions; (X) de geldigheid of 
afdwingbaarheid van haar intellectuele eigendom, of het recht van Webfleet Solutions om haar 
intellectuele eigendom te gebruiken, niet betwisten; (XI) zal geen reverse engineering uitvoeren, 
en zal anderen daarbij niet helpen, direct of indirect, de kenmerken of functionaliteit van een 
Product of een deel daarvan wijzigen, kopiëren of afgeleide werken creëren met gebruikmak-
ing van het geheel of een deel daarvan, onderdelen analyseren of verwijderen, decompileren of 
hierop anderszins reverse engineering uitvoeren of proberen de broncode, technieken, algorit-
men of processen van een Product of een deel daarvan te reverse engineeren of af te leiden, of 
derden daartoe toestemming geven of aanmoedigen; (XII) zal Webfleet Solutions onmiddellijk in 
kennis stellen indien de Klant zich bewust wordt van een poging tot reverse engineering van een 
Product of een gedeelte daarvan.

6.3 Webfleet Solutions is gerechtigd om het Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen 
wanneer de Klant op enig moment, direct of indirect, het eigendom van Webfleet Solutions 
van 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 of de Producten of de waarde van de daarin geves-
tigde Intellectuele-eigendomsrechten worden geschaad of verminderd.

6.4 De Klant zal zich onthouden van gedrag dat naar de mening van Webfleet Solutions 
schadelijk is of in de toekomst mogelijk schadelijk kan zijn voor Webfleet Solutions’ zakelijke 
activiteiten of marketing van de Producten.

7 – Aansprakelijkheid
7.1 Onderhevig aan het bepaalde in artikel 7.3 van deze Algemene voorwaarden van Web-
fleet Solutions, zal 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 zijn tot de netto door de Klant betaalde of te betalen prijs voor de WEB-
FLEET-service over het volledige jaar (12 maanden) waarin het verlies of de schade is geleden, 
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 zal aansprakelijkheid van Webfleet Solutions zijn uitgesloten.

7.2 Webfleet Solutions is in geen geval aansprakelijk voor: (I) winstderving, verwachte bespar-
ingen, inkomsten, handel, 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 zal worden geacht de aansprakelijkheid 
van Partijen uit te sluiten of te beperken voor: (I) verlies of schade veroorzaakt door opzet of 
grove nalatigheid van een Partij of functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers of con-
tractanten van die Partij; of (II) letsel, benadeling van de gezondheid of het overlijden van een 
persoon, veroorzaakt door een Partij of functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers of 
contractanten van die Partij. (III) de betaling van de uit hoofde van dit Contract verschuldigde 
bedragen; of (IV) elke andere verplichting die van rechtswege niet kan worden uitgesloten.

7.4 Voor zover wettelijk is toegestaan dients elke claim wegens verlies of schade (behalve een 
claim wegens schade die voortvloeit uit artikel 7.3 van de Algemene voorwaarden van Web-
fleet Solutions) binnen twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de schade is veroorzaakt, 
aan Webfleet Solutions te worden gemeld en bij verzuim hiervan zal een dergelijke claim 
worden beschouwd als kwijtgescholden, voor zover wettelijk is toegestaan.

7.5 Alle garanties, condities of andere wettelijke voorwaarden die niet in het Contract zijn 
vermeld, zijn uitgesloten van het Contract, voor zover wettelijk is toegestaan.

8 – Geheimhouding
Partijen verplichten zich om gedurende de looptijd of na het verlopen van het Contract 
geen vertrouwelijke informatie bekend te maken, te openbaren of anderszins te verstrekken 
aan een derde partij, direct noch indirect, tenzij dit hierin uitdrukkelijk 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 deze (I) behoort of gaat behoren tot het 
publieke domein, anders dan door schending van een geheimhoudingsplicht; of (II) in het 
bezit was van de ontvangende Partij zonder beperking ten aanzien van openbaarmaking voor-
dat deze informatie werd ontvangen van de openbaar makende Partij; of (III) is ontvangen van 
een derde partij die de informatie rechtmatig heeft verkregen en die niet verplicht is tot be-
perking van de openbaarmaking daarvan; of (IV) onafhankelijk ontwikkeld is zonder toegang 
tot de vertrouwelijke informatie. 

De ontvangende Partij mag de vertrouwelijke informatie openbaar maken die door de open-
baar makende Partij bekend is gemaakt indien dit wettelijk vereist is of om te voldoen aan het 
bevel van een rechtbank of andere overheidsinstantie of regelgevende instantie die rechts-
macht heeft over de ontvangende Partij, mits de ontvangende Partij: (I) de openbaar makende 
Partij binnen redelijke termijn schriftelijk in kennis stelt, zodat deze een voorlopige voorziening 
kan aanvragen of een andere gepaste rechtsmaatregel kan nemen en de medewerking kan 
verlenen die de openbaar makende Partij mogelijk nodig heeft om een dergelijke voorziening 
of rechtsmaatregel te effectueren; (II) alleen die informatie openbaar maakt zoals vereist is 
door de overheids- of verordenende instantie; en (III) al het redelijkerwijs mogelijke doet om te 
zorgen dat op dergelijke gronden openbaar gemaakte vertrouwelijke informatie vertrouwelijk 
zal worden behandeld.

9 – Diversen
9.1 Het is geen van beide Partijen toegestaan om hun respectieve rechten en plichten uit 
hoofde van het Contract geheel of gedeeltelijk toe te wijzen, uit te besteden, over te dragen 
of over te doen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, met dien 
verstande dat Webfleet Solutions zijn rechten en plichten uit hoofde van het Contract geheel 
of gedeeltelijk mag toewijzen, uitbesteden, overdragen of overdoen aan zijn Partner(s) zonder 
voorafgaande toestemming van de Klant.

9.2 De onwettigheid, nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een bepaling in het Contract is 
niet van invloed op de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van de rest van het artikel of 
de paragraaf waarin de relevante bepaling staat, of op enige andere bepaling in het Contract. 
Als de rest van de bepaling niet wordt aangetast, zullen de Partijen al het redelijkerwijs mo-
gelijke doen om binnen een redelijke termijn overeenstemming te bereiken 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 Partijen uit hoofde van het Contract geen afbreuk aan alle overige rechten en 
rechtsmiddelen waarover de Partijen beschikken 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 afstanddoening van een dergelijk 
recht uit hoofde van het Contract.

9.4 Tenzij hierin uitdrukkelijk anders 
bepaald, is een wijziging aan het Con-
tract alleen geldig en bindend als deze 
schriftelijk is gedaan.
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9.5 Webfleet Solutions mag de bepalingen van deze Algemene voorwaarden van Webfleet Solu-
tions (inclusief de Product of service bijlagen) eenzijdig wijzigen, welke wijzigingen van kracht 
zullen worden op de datum waarop de Klant daarvan in kennis wordt gesteld.

9.6 Alle kennisgevingen, toestemmingen, afstandsverklaringen en andere mededelingen onder 
dit contract dienen schriftelijk te geschieden en persoonlijk of per post, aangetekende post, ko-
erier 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 kennisgev-
ing wordt van kracht na ontvangst en wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van lever-
ing (indien persoonlijk geleverd of per aangetekende post of koerier) of van geslaagde verzending 
(indien geleverd per e-mail).

9.7 Webfleet Solutions zal de Klant op verzoek een kopie verstrekken van alle gegevens waar-
over Webfleet Solutions uit hoofde van het Contract beschikt en de Klant onverwijld in kennis 
stellen als dergelijke gegevens verloren zijn gegaan of zijn vernietigd of beschadigd, 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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