
ALGEMENE VOORWAARDEN

Trimble NV

("wij" of "Trimble")

Deze Algemene Voorwaarden van Trimble NV worden op de aan het eind van dit document genoemde
datum (de "Ingangsdatum") overeengekomen door en tussen de hierboven genoemde entiteit ("Klant",
"u" en "uw") en Trimble NV, een Trimble-onderneming kantoorhoudende te Ter Waarde 50/6A, B-8900
IEPER, BELGIË ("Trimble", "onze", "wij" en "ons") (elk afzonderlijk een "Partij", en tezamen de "Partijen").

Tegen voldoening van een voldoende tegenprestatie, waarvan de ontvangst en toereikendheid bij dezen
worden erkend, komen de Partijen als volgt overeen:

1. Algemeen. Onder deze Algemene Voorwaarden (de "Voorwaarden") kunnen wij en/of onze
Gelieerde Ondernemingen u Software, Abonnementen, Diensten en Producten leveren, op basis
van één of meerdere Bijlagen en Werkbeschrijving (SOW's). De voorwaarden van deze
Overeenkomst (inclusief alle producties, wijzigingen en daaraan gerelateerde aanhangsels),
maken, tezamen met alle andere wederzijds overeengekomen addenda en andere schriftelijke
aanvullende voorwaarden met betrekking tot die Bijlage (tezamen een "Overeenkomst"), door
verwijzing daarnaar automatisch integraal onderdeel van die Bijlage uit. Deze Voorwaarden
hebben geen werking behalve voor zover daar in een Bijlage naar verwezen is. Wanneer een
Gelieerde Onderneming van Trimble een Bijlage overeenkomt die aan deze Voorwaarden
onderworpen is, gelden voor de toepassing van die Bijlage alle verwijzingen in deze
Voorwaarden naar "Trimble", "ons", "onze" of "wij" als verwijzingen naar die Gelieerde
Onderneming, en niet als verwijzingen naar Trimble. Elke Bijlage, elk Bestelformulier en elke
SOW die u parafeert of uitvoert is afhankelijk van en bevestigt uw aanvaarding van deze
Voorwaarden en alle andere voorwaarden en documenten die onderdeel van de Overeenkomst
uitmaken.

Elke Overeenkomst is onafhankelijk van andere Overeenkomsten waarvan deze Voorwaarden
onderdeel uitmaken. Deze Voorwaarden hebben geen onafhankelijke werking behalve voor
zover deze door verwijzing daarnaar deel uitmaken van een Bijlage. Behalve voor zover in een
Bijlage nadrukkelijk anders is aangegeven, is in geval van tegenstrijdigheden tussen
overeenkomstige bepalingen de rangorde als volgt: deze Voorwaarden, de Bijlage, een
Bestelformulier of SOW, een addendum, een productie, een aanpassing of aanhangsel, en alle
andere wederzijds overeengekomen aanvullende voorwaarden.

Alle prijsopgaves en alle door u ingediende verzoeken met betrekking tot Software,
Abonnementen, Diensten en/of Producten zijn vrijblijvend tenzij en totdat deze door ons
geaccepteerd worden. Bijlagen, Bestelformulieren en SOW's zijn pas geldig en bindend als deze
door ons schriftelijk ondertekend zijn en hieraan volledig uitvoering gegeven wordt. Geen enkele
bepaling in uw inkooporders, facturen, gerelateerde inkoopdocumenten of andere
bedrijfsformulieren is van toepassing op, houdt een aanpassing in van, treedt in de plaats van of
leidt in enig ander opzicht tot een wijziging van de voorwaarden van deze Overeenkomst, en
dergelijke bepalingen hebben geen werking.

Gelieve ons documentatieportaal te raadplegen voor de technische vereisten.





2. Begripsbepalingen.

"Gelieerde Onderneming" betekent een entiteit die direct of indirect eigenaar is van of de
zeggenschap heeft over, eigendom is van of onder de zeggenschap staat van, of in
gemeenschappelijk eigendom is van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat van de
betreffende Partij. In dit document betekent “zeggenschap" de bevoegdheid om de
bedrijfsvoering of zaken van een entiteit te bepalen, en "eigendom" de economische eigendom
van 50% of meer van de stemrecht dragende effecten of andere gelijkwaardige stemrechten ten
aanzien van de entiteit (of, indien een meerderheidseigendom in het betreffende rechtsgebied
niet toegestaan is, de maximale volgens de wet toegestane eigendom).

"Vertrouwelijke Informatie" betekent de uitvindingen, bedrijfsgeheimen, computersoftware in
zowel de object- als broncode, algoritmes, documentatie, knowhow, technologieën, ideeën en
alle andere bedrijfsinformatie, klantinformatie, technische informatie en financiële informatie
die aan ons of u toebehoort die als vertrouwelijk wordt aangemerkt of op zodanige wijze of
onder zodanige omstandigheden wordt gecommuniceerd dat een persoon of organisatie
redelijkerwijs moet kunnen vaststellen dat deze vertrouwelijk van aard is.

"Intellectuele Eigendomsrechten" betekent alle rechten, eigendomsrechten en belangen ten
aanzien van alle bedrijfsgeheimen, octrooien, auteursrechten, dienstmerken, handelsmerken,
knowhow, handelsnamen, rechten ten aanzien van commerciële aanbiedingsvormen en
verpakkingen, morele rechten, privacyrechten, publiciteit, databaserechten en vergelijkbare
rechten van welke soort ook, inclusief applicaties, voortzettingen of andere registraties met
betrekking tot het voorgaande, volgens de wet- of regelgeving van welke buitenlandse of
binnenlandse overheidsinstantie, regulerende instantie of gerechtelijke instantie dan ook.

"Onze Materialen en Technologieën" betekent onze Software (gecompileerd of anderszins),
Producten en gerelateerde documentatie, en alle schriftelijke en elektronische materialen,
auteursrechtelijk beschermde informatie, documentatie, codes, technologieën, systemen,
infrastructuur, apparatuur en bedrijfsgeheimen die door ons of onze onderaannemers
ontwikkeld, verschaft of gebruikt worden om Software, Diensten en Producten te produceren en
leveren, tezamen met alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien daarvan en alle
aanpassingen, verbeteringen of wijzigingen daarvan, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i)
auteursrechtelijk beschermde elektronische architectuur en andere niet-letterlijke elementen
van door ons ontwikkelde Software, Diensten en Producten; (ii) functionele en technische
specificaties en andere technische, trainings-, referentie- of service-informatie, -documentatie
en -handboeken en updates daarvan; (iii) API's, maatwerkapplicaties en computerprogramma's;
(iv) processen, methoden, algoritmes, ideeën en andere knowhow; (v) door ons verschafte of
verzamelde gegevens en informatie (met uitzondering van Transportgegevens); (vi) Producten
ten aanzien waarvan u uit hoofde van een Abonnement het gebruiksrecht hebt; en (vii)
netwerkapparatuur en -architectuur.

"Bestelformulier" betekent een schriftelijk bestelformulier, prijsopgave, apparatuuroverzicht of
soortgelijke schriftelijke overeenkomst op grond van een Bijlage waarin de aan u verleende
Abonnementsrechten, de aan u gelicenseerde Software, de aan u geleverde Diensten en/of de
door u afgenomen of aan u voor gebruik op basis van een Abonnement ter beschikking gestelde



Producten worden weergegeven, inclusief de hoeveelheden en prijsstelling (en de eerste
Abonnementstermijn voor elk individueel Abonnementsrecht).

"Producten" betekent via een Bijlage of Bestelformulier aan u verkochte of aan u voor gebruik op
basis van een Abonnement ter beschikking gestelde hardwareproducten, onderdelen en
accessoires.

'Producten van Derden'' Wanneer weergegeven in een Abonnement, een Schema of
Orderformulier, mogen wij u hardware en software van een derde partij doorverkopen. In het
geval dat Producten van Derden inbegrepen zijn bij eender welke levering van Producten of
eender welke prestatie van Diensten die worden uitgevoerd krachtens enige Overeenkomst,
gelden de voorwaarden van de Derde Partij in plaats van de voorwaarden van de Overeenkomst
voor dergelijke Producten van Derden, inclusief de voorwaarden van het recht van de Klant om
het Product van Derden te gebruiken. Alle schadeclaims die door de een bepaalde klant worden
aangehaald, onder andere, tegen inbreuk op intellectuele eigendom, gebreken, vertragingen,
schade of eender welk gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of implementatie van het
Product van Derden, zijn de verantwoordelijkheid van de leverancier van het Product van Derden
en niet Trimble, en zal bijgevolg onderhevig zijn aan de voorwaarden van de Derde Partij en niet
van deze Overeenkomst. Trimble kan in geen enkel geval en geen enkel opzicht aansprakelijk
worden gesteld voor eender welke gebreken, vertragingen of schadegevallen, die direct of
indirect voortvloeien uit het gebruik van Producten van Derden.

"Bijlage" betekent een tussen partijen gesloten overeenkomst waarin de afspraken tussen de
Partijen ten aanzien van de voorwaarden voor de aan u gelicenseerde, verkochte of anderszins
aan u beschikbaar gestelde Software, Abonnementen en/of Producten.

"SOW" betekent een statement of work (werkoverzicht), schema, werkopdracht,
wijzigingsopdracht of andere soortgelijke wederzijds overeengekomen schriftelijke
overeenkomst die met inachtneming van de voorwaarden van een tussen de Partijen geldend
Addendum betreffende Professionele Diensten en/of de Overeenkomst wordt aangegaan, en van
toepassing is op de levering van ondersteuning & onderhoud, professionele diensten,
installatiediensten of andere Diensten, waaronder bijvoorbeeld, zonder enige beperking,
professionele servicemethoden, leveringen en training, en vergoedingen.

"Diensten" betekent alle implementatie-, installatie- en/of instellingsdiensten, trainingsdiensten
of andere professionele diensten die door ons aan u verleend worden, zoals beschreven in een
Bijlage en/of een SOW.

"Software" betekent de objectcodeversie van welke software, bibliotheek, voorziening,
hulpmiddel of andere computercode of programmacode dan ook, evenals de daaraan
gerelateerde documentatie, of deze nu lokaal op uw systemen geïnstalleerd is ("On-Premise
Software") of in de vorm van een service via het Internet of anderszins op afstand, zoals via
websites, portals en cloud-oplossingen, aangeboden wordt (tezamen "Hosted Software" of
"SaaS"). Onder Software wordt daarnaast verstaan: (a) firmware of andere software die al op
een op basis van een Bestelformulier aan u verkocht of voor gebruik uit hoofde van een
Abonnement aan u gelicenseerd Product geïnstalleerd is; en (b) eventuele later op een dergelijk



Product geïnstalleerde software van Trimble of haar licentiegevers (tezamen
"Apparaatsoftware").

"Abonnement" betekent een recht tot gebruik van Software (in de vorm van een standalone
applicatie of een dienst, oftewel een SaaS), Producten, een periodieke toewijzing van Diensten
en/of andere serviceproducten (bijv. cloud hosting-diensten) voor een vooraf vastgestelde
termijn, welk Abonnementsrecht op basis van een Bijlage of Bestelformulier afgenomen wordt.

"Transportgegevens" betekent de gegevens betreffende de vracht, chauffeur en locatie,
audiovisuele gegevens, gegevens aangaande de bewegingen van de belading en andere
telematica-gegevens en gegevens van het transportbeheersysteem die door ons verzameld of
aan ons verschaft wordt, of door u of namens u door middel van uw gebruik van onze
Producten, onze service-based of gelicenseerde Software en/of onze Diensten ingevoerd wordt,
met inbegrip van, zonder enige beperking, gegevens die specifiek betrekking hebben op uw
bevrachtersklanten (en, ten aanzien van Producten, gegevens die door middel van de in uw
voertuigen geïnstalleerde Producten worden gegenereerd en/of daardoor worden verzameld of
verzonden).

"Gebruiker" betekent een persoon met een door u verleend toegangs- en gebruiksrecht ten
aanzien van service-based of gelicenseerde Software,

3. Producten. Als wij Producten aan u verkopen, zijn de voorwaarden in deze paragraaf van
toepassing. Wij kunnen elke bestelling van Producten geheel of gedeeltelijk schriftelijk weigeren.
Bij weigering van een bestelling worden reeds voor de afname van Producten betaalde bedragen
gerestitueerd. Producten worden verzonden volgens de CIP Incoterms 2020, met betaling bij
aflevering op het op de handtekeningenpagina van het Bestelformulier aangegeven adres, of
zoals anderszins schriftelijk tussen de Partijen overeengekomen. De eigendom en het risico van
Producten gaan op u over wanneer wij de Producten aan de vervoerder overdragen. U bent
verantwoordelijk voor het vervoer, de verwerking en het verzekeren van de Producten terwijl
deze onderweg zijn. Wij zullen alle commercieel redelijke inspanningen verrichten om aan de
door u gevraagde afleveringsdata te voldoen, tenzij u tekortschiet in het nakomen van enige
overeenkomst(en) met ons, inventaris niet beschikbaar is, of onze nakoming van onze
verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op grond van deze bepalingen opgeschort
wordt, en we kunnen uw bestellingen in elke willekeurige volgorde uitvoeren. Wij zijn niet
aansprakelijk voor te late of vertraagde leveringen en een te late levering vormt geen grond voor
het annuleren van een bestelling. Zodra deze aan u verzonden zijn, kunnen bestellingen niet
langer geannuleerd worden en dient u de verzonden Producten – onverminderd eventuele in
een Bijlage aangegeven retourrechten – in ontvangst te nemen.

4. Toekenning van Rechten.

4.1 Algemeen. Voor elk door u op basis van een Bestelformulier afgenomen Abonnement verlenen
wij u gedurende de in dat Bestelformulier of de Bijlage aangegeven Abonnementstermijn een
beperkt, niet-exclusief en (behoudens in geval van een toegestane cessie van een Overeenkomst)
niet voor cessie, overdracht of sublicentie vatbaar toegangs- en gebruiksrecht ten aanzien van de
service-based of gelicenseerde Software, de Diensten en/of de Producten waarvoor uw



Abonnement geldt, voor uw eigen interne bedrijfsvoering met inachtneming van deze
Voorwaarden en de voorwaarden van de Bijlage.

U en uw personeel dienen unieke inloggegevens voor elke Gebruiker te genereren en deze
inloggegevens vertrouwelijk te behandelen, en inloggegevens niet door meerdere Gebruikers te
laten delen. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u vermoedt dat de
inloggegevens van een Gebruiker bekend geworden of gecompromitteerd zijn, en dient ons te
vrijwaren tegen alle ongeautoriseerde en/of schadelijke toegang tot uw accounts(s) en/of
gegevens door gebruik van aan u of door u uitgegeven toegangsgegevens. U erkent dat
Transportgegevens met inachtneming van onze gepubliceerde bewaartermijnen uit onze
systemen verwijderd worden en dat u bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor de door u
noodzakelijk geachte archivering van kopieën van Transportgegevens. Wij kunnen ons in verband
met serviceproblemen of technische problemen, op uw verzoek of zoals anderszins op basis van
deze Voorwaarden en/of een Bijlage toegestaan toegang tot uw accounts en die van uw
gebruikers, inclusief Transportgegevens, verschaffen.

Software wordt aan u gelicenseerd of in de vorm van een service aan u ter beschikking gesteld
("SaaS") en wordt niet aan u verkocht. Onze Apps die in app stores (zoals de Apple App Store of
Google Play) verkrijgbaar zijn, zijn onderworpen aan afzonderlijke
eindgebruikerslicentieovereenkomsten voor dergelijke software.

Wanneer u een Product van ons afneemt dat Apparaatsoftware bevat (of dit nu in de vorm van
een aankoop of Abonnement is), verlenen wij u een beperkt, niet-exclusief en (behoudens bij
verkoop van het Product waarop de Apparaatsoftware geïnstalleerd is) niet voor overdracht
vatbaar recht op en licentie voor het gebruik van de Apparaatsoftware voor uw eigen
bedrijfsvoering, doch uitsluitend als onderdeel van het Product waarop dergelijke
Apparaatsoftware geïnstalleerd is. U mag de Apparaatsoftware niet van een Product
verwijderen. De voorwaarden van deze Overeenkomst en een toepasselijke Bijlage met
betrekking tot de eigendom van een Product en beperkingen op het gebruik van de
Apparaatsoftware zijn bindend voor en van toepassing op elke eventuele latere koper van een
Product.

4.2 Beperkingen. U zegt toe en verbindt zich om (i) geen van Onze Materialen en Technologieën aan
derden over te dragen, te publiceren, bekend te maken, te tonen of anderszins ter beschikking te
stellen, behalve voor zover dit vereist is om de Producten en Software voor uw interne zakelijke
doeleinden te gebruiken; (ii) geen van Onze Materialen en Technologieën te kopiëren of aan te
passen, daar niet mee te knoeien, deze niet te wijzigen of afgeleide werken daarvan te creëren,
ten aanzien daarvan geen sublicenties te verlenen, deze niet te verkopen, te leasen, uit te lenen,
te verhuren, over te dragen, tot zekerheid te verpanden of anderszins te bezwaren, en ten
aanzien daarvan niet als servicebureau op te treden; (iii) geen van Onze Materialen en
Technologieën aan reverse engineering te onderwerpen, te decompileren, te vertalen, te
bewerken of te demonteren in een poging om, met welk ander doel dan ook, het ontwerp, de
broncode of de algoritmes daarvan te reconstrueren of te achterhalen, behalve indien en
uitsluitend voor zover dit bij wet toegestaan is; (iv) merken en eventuele andere auteursrecht-,
handelsmerk- en octrooivermeldingen en vermeldingen van andere Intellectuele
Eigendomsrechten niet van Onze Materialen en Technologieën te verwijderen of te wissen en
deze niet te wijzigen; (v) geen van Onze Materialen en Technologieën in strijd met de



toepasselijke wet- en regelgeving, regels, codes en verordeningen te gebruiken; en (vi) derden er
niet toe aan te zetten of toestemming te geven om het voorgaande te doen.

5. Vergoedingen en Kosten.

5.1 Vergoedingen en Kosten; Algemeen. De vergoedingen voor en kosten met betrekking tot
Abonnementen, Diensten en Producten worden in elke Bijlage, elk Bestelformulier of elk SOW
aangegeven.

Abonnementsgelden en andere terugkerende vergoedingen worden vooraf, aan het begin van
elke factureringsronde gefactureerd; servicekosten die door ons in verband met gebruik
gedurende slechts een deel van de factureringsronde tijdsevenredig aangepast worden,
vergoedingen voor Diensten en gebruiksgerelateerde kosten (bijv. voor on-demand diensten)
worden achteraf, aan het eind van de factureringsronde gefactureerd.

Facturen worden elektronisch per e-mail of fax verzonden en dienen binnen dertig (30)
kalenderdagen na de factuurdatum voldaan te worden, in de in de Bijlage, het Bestelformulier of
de factuur zelf aangegeven valuta of, als geen valuta is aangegeven, in euro's (€).

Voor data die wel betaald zijn maar tijdens een factureringsronde niet gebruikt zijn, en andere
niet-tastbare goederen die gedurende een gebruiks- of Abonnementstermijn toegekend of voor
gebruik beschikbaar gesteld zijn, maar tegen het einde van die termijn niet gebruikt zijn, wordt
geen krediet gegeven, en deze kunnen niet naar een volgende factureringsronde meegenomen
worden of gerestitueerd worden.

Over te late betalingen waar u niet te goeder trouw bezwaar tegen hebt gemaakt wordt een
rente van 1,5% per maand of, indien deze lager is, de maximale bij de toepasselijke wet
toegestane rente gerekend. Wij hebben het recht periodiek uw kredietwaardigheid te
controleren en, indien wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten, uw betalingsvoorwaarden aan
te passen en/of voorafgaand aan de verzending of voor aanvang van de dienstverlening
vooruitbetaling, voldoende zekerheid (zoals, zonder enige beperking, een bevestigde,
onherroepelijke en voor ons aanvaardbare kredietbrief), of een garantie van tijdige betaling te
vorderen. Indien u niet binnen dertig (30) dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen een in
rekening gebracht bedrag, wordt u geacht onherroepelijk met de juistheid van die factuur in te
stemmen en afstand gedaan te hebben van uw recht om bezwaar tegen die factuur te maken.
Een geschil aangaande een gedeelte van enige factuur of verschuldigd bedrag geeft u slechts het
recht de betaling van het betwiste gedeelte van die factuur of dat verschuldigde bedrag in te
houden of op te schorten. U stemt ermee in dat u jegens ons aansprakelijk bent voor alle
incassokosten met betrekking tot te late, niet tijdig door u betwiste betalingen (inclusief
advocaatkosten). U dient zich te goeder trouw in te spannen om eventuele betalingsgeschillen
binnen dertig (30) kalenderdagen na de betwisting op te lossen.

Indien u nalaat een niet-betwiste factuur tijdig te betalen of zich te goeder trouw in te spannen
om een betalingsgeschil op te lossen, kunnen wij, nadat wij u een aanmaning of
ingebrekestelling gestuurd hebben waarin u vijf (5) werkdagen gegund wordt om uw verplichting
alsnog na te komen, onze nakoming van deze Overeenkomst opschorten (met inbegrip van,
zonder enige beperking, het bieden van garantiediensten), uw toegang tot en gebruik van
service-based of gelicenseerde Software en daaraan gerelateerde online administratieve portals



opschorten, en uw account en Abonnementen deactiveren tot u uw verplichtingen alsnog
nakomt. Gedurende een dergelijke opschorting worden servicekosten en Abonnementsgeld
gewoon in rekening gebracht. Gedurende een dergelijke opschorting is het u verboden nieuwe
gegevens in te voeren of bestaande gegevens te verwerken. Indien u gedurende een opschorting
tracht met behulp van software van derden toegang tot Transportgegevens te krijgen of deze te
manipuleren, wijzen wij alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten aanzien van verloren
gegane of gewijzigde gegevens of als gevolg daarvan geleden schade af, en dient u ons daarvoor
te vrijwaren. Indien na een opschorting de toegang tot Software en een Abonnement hersteld
wordt, stemt u ermee in tijdens de volgende maandelijkse factureringsronde een
reactiveringsvergoeding van € 200,00 (en, voor Producten, € 2,00 per gereactiveerd
Productabonnement) aan ons te voldoen.

5.2 Wijzigingen in Prijzen en Vergoedingen; Belastingen en Kosten. Verhogingen van de
vergoedingen voor actieve Abonnementen dienen minstens dertig (30) kalenderdagen van
tevoren schriftelijk aangekondigd te worden. Behalve ten aanzien van Abonnementen waarvan
de prijs een promotie betrof of eenmalig was hebt u, indien een verhoging van de vergoeding
voor een actief Abonnement meer dan vijf procent (5%) op jaarbasis betreft, het recht alle
Abonnementen waarvoor deze verhoging geldt met inachtneming van een opzegtermijn van
dertig (30) kalenderdagen schriftelijk op te zeggen, met dien verstande dat een dergelijke
opzegging alleen geldig is wanneer wij deze binnen dertig (30) kalenderdagen na uw ontvangst
van de kennisgeving van de prijsverhoging ontvangen. We kunnen de prijzen van
Abonnementen, Software, Diensten, Producten en accessoires voor toekomstige aankopen,
licenties of Abonnementen van tijd tot tijd aanpassen. De door ons opgegeven prijzen voor
Producten, Software, Abonnementen en Diensten zijn exclusief enige daarop van toepassing
zijnde omzetbelasting, BTW, belastingen op goederen en diensten, export- of importheffingen,
transport- of verzekeringskosten, douane- en invoerrechten, persoonlijke
onroerendezaakbelasting, opslagen en rechten, of soortgelijke kosten, welke door u verschuldigd
zijn. Tenzij u ons directe betalingsbevoegdheid verleent of een geldige vrijstellingsverklaring voor
het betreffende rechtsgebied overlegt, dient u al dergelijke belastingen, heffingen, kosten en
rechten in verband met de verkoop, levering of terbeschikkingstelling van Software,
Abonnementen, Diensten en Producten aan ons te voldoen.

5.3 Aanvullende Vergoedingen en Kosten. U erkent en stemt in met Trimble's recht de volgende
aanvullende kosten in rekening te brengen: (a) indien Trimble simkaarten levert, bent u Trimble
(voor een bepaalde maand) € 1,00 per MB boven de 20 MB/Actieve Apparaatlijn verschuldigd,
plus alle andere kosten die in verband met overmatig gebruik of misbruik van de simkaart en/of
minuten door de Klant verschuldigd zijn; (b) € 35,00 (exclusief mogelijke interventiekosten) voor
een door u verzochte wijziging van de simkaartprovider; een dergelijke wijziging van de
simkaartprovider dient 3 dagen voordat de simkaart omgewisseld wordt aan Trimble T&L
Support doorgegeven te worden; (c) de daadwerkelijke kosten bij re-activatie van een simkaart
na opschorting, of dit nu op uw verzoek of in verband met verkeerd gebruik of misbruik was; (d)
indien de simkaart tijdens de validatie niet actief is, kan Trimble de installatie niet voltooien en
zullen in verband daarmee, waar nodig, aanvullende kosten in rekening gebracht worden (bijv.:
in geval van een tweede bezoek van een technicus); (e) alle daadwerkelijke kosten, inclusief
onderzoekskosten, contante uitgaven en de kosten van foutopsporing verband houdende met de
overdracht van de eigendom van een voertuig waar nog een werkend Product en simkaart in



zitten, als Trimble niet lang genoeg van tevoren bericht heeft gekregen om de simkaart te
deactiveren of een Product dat eigendom van Trimble is terug te nemen tegen de daadwerkelijke
kosten; en (f) de daadwerkelijke kosten indien Trimble opdracht heeft gekregen een Product te
installeren en de Klant het betreffende voertuig niet op de overeengekomen tijd en locatie
beschikbaar stelt. Voor ieder order dat minder bedraagt dan € 500, zal een forfaitair bedrag van
€ 20 aan u worden aangerekend voor verzendingskosten.

5.4 Gebruikslimieten. Abonnementen mogen enkel en alleen gebruikt worden voor interne
bedrijfsdoeleinden en niet voor commercialisering. De Klant mag de gebruiksbeperkingen zoals
overeengekomen in eender welke overeenkomst die het abonnement met ons betreft, niet
overschrijden. Elk meerverbruik dat door ons wordt vastgesteld, zal worden verrekend op
maandbasis (tenzij anders overeengekomen), aan schappelijke tarieven die door Trimble alleen
worden vastgelegd. De verschuldigde bedragen zullen dan gefactureerd worden op maandbasis.

6. Duur en Beëindiging. De termijn van elke Bijlage wordt in de Bijlage zelf aangegeven. Tenzij
daarin anders aangegeven, treedt elke SOW op de daarin aangegeven ingangsdatum in werking
en loopt deze door tot de in die SOW opgenomen Diensten afgerond zijn. Artikel 4.2, uw
betalingsverplichtingen, en alle voorwaarden of bepalingen die betrekking hebben op
gebeurtenissen die zich na de opzegging of afloop van de Overeenkomst voordoen, blijven na de
opzegging of afloop van deze Overeenkomst gelden.

Een Partij mag deze Overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere
Partij opzeggen indien de andere Partij enige uitspraak of garantie uit hoofde van deze
Overeenkomst in belangrijke mate geschonden heeft of wezenlijk in gebreke blijft aan al haar
verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst te voldoen, mits een schriftelijke
ingebrekestelling door de niet-nalatige Partij is verstrekt met daarin een beschrijving van deze
schending of nalatigheid, en – voor zover de schending of de nalatigheid verholpen kan worden
– deze schending of nalatigheid niet binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de
ingebrekestelling door de nalatige Partij verholpen is. Verder kunnen wij alle Bijlagen,
Bestelformulieren en SOW's die op dat moment gelden met onmiddellijke ingang, zonder
ingebrekestelling of zonder u de gelegenheid te bieden uw verplichtingen alsnog na te komen
opzeggen indien (i) u Software, Diensten of Producten opzettelijk op frauduleuze wijze gebruikt,
of op een wijze die negatieve gevolgen heeft voor het leveren van onze Software, Diensten en/of
Producten aan anderen of een overtreding van de toepasselijke wet- en regelgeving of regels
inhoudt; (ii) u niet langer zaken doet op de wijze waarop u dit op de Ingangsdatum van de Bijlage
deed; (iii) zich een wijziging in een wet, statuut of regelgeving voordoet waardoor wij niet langer
Software, Diensten of Producten aan u kunnen leveren.

Bij opzegging of afloop van een Bijlage, Bestelformulier of SOW (i) zal elk der Partijen niet langer
aan haar verplichtingen uit hoofde van die Bijlage, dat Bestelformulier of die SOW voldoen; (ii)
zijn alle vergoedingen en onkosten die in verband met op of voorafgaand aan de ingangsdatum
van de beëindiging of afloop geleverde diensten en gemaakte kosten aan ons verschuldigd zijn
terstond opeisbaar; en (iii) zal elk der Partijen onmiddellijk alle Vertrouwelijke Informatie of
andere materialen van de andere Partij die zij in haar bezit of onder zich heeft en in verband met
die Bijlage, dat Bestelformulier of die SOW verschaft is, vernietigen, en op verzoek een
schriftelijke bevestiging van deze vernietiging door een functionaris overleggen, met dien
verstande dat (a) wij Transportgegevens volgens onze standaardregels voor bewaring van



gegevens in onze systemen zullen bewaren; en (b) geen der Partijen verplicht is digitaal
gearchiveerde gegevens die als onderdeel van haar standaard back-upcyclus met betrekking tot
het netwerk opgeslagen zijn te vernietigen of terug te geven, mits deze gegevens beveiligd zijn,
niet ruim toegankelijk zijn en volgens de gebruikelijke bewaarcyclus ten aanzien van de back-up
vernietigd worden, en mits de betreffende Partij deze gegevens zolang deze in haar bezit zijn met
inachtneming van haar geheimhoudingsplichten uit hoofde van deze Overeenkomst behandelt.

7. Vertrouwelijkheid. Elk der Partijen ("de Ontvanger") zegt toe om: (a) Vertrouwelijke Informatie
die door de andere Partij ("de Verstrekker") aan hen bekendgemaakt wordt strikt vertrouwelijk
te behandelen en, behalve voor zover nadrukkelijk in dit document aangegeven, de
Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekker niet met derden te delen of aan derden bekend te
maken of beschikbaar te stellen; (b) ten aanzien van de Vertrouwelijke Informatie van de
Verstrekker dezelfde vertrouwelijkheid en veiligheid als ten aanzien van haar eigen
vertrouwelijke informatie van gelijk belang, doch ten minste redelijke zorg in acht te nemen; en
(c) de Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekker uitsluitend toegankelijk te maken voor haar
eigen medewerkers, aannemers, consulenten, tussenpersonen en juridisch en financieel
adviseurs, en die van haar Gelieerde Ondernemingen ("Vertegenwoordigers"), die deze
informatie nodig hebben in verband met de nakoming van de verplichtingen van de Ontvanger
uit hoofde van deze Overeenkomst, en (i) van de vertrouwelijke aard van de verstrekte
informatie op de hoogte zijn; en (ii) de afdwingbare verplichting hebben om de Vertrouwelijke
Informatie vertrouwelijk te behandelen, volgens voorwaarden die minstens zo streng zijn als de
voorwaarden van deze Overeenkomst. De Ontvanger is verantwoordelijk voor elke schending van
deze Overeenkomst door Vertegenwoordigers van de Ontvanger en haar Gelieerde
Ondernemingen. Voor alle duidelijkheid, de voorwaarden van deze Overeenkomst en Onze
Materialen en Technologieën zijn onze Vertrouwelijke Informatie. Onder Vertrouwelijke
Informatie wordt niet verstaan informatie waarvan de Ontvanger redelijkerwijs met schriftelijk
bewijs kan aantonen dat deze (A) anders dan door het handelen of nalaten van de Ontvanger,
haar Gelieerde Ondernemingen of hun vertegenwoordigers algemeen bekend is of wordt; (B)
voorafgaand aan de verstrekking daarvan door de Verstrekker al rechtsgeldig en op
niet-vertrouwelijke basis in het bezit van de Ontvanger was; (C) door de Ontvanger rechtsgeldig,
zonder geheimhoudingsplicht, van een derde ontvangen is; of (D) onafhankelijk door de
Ontvanger ontwikkeld is, zonder gebruik of raadpleging van de Vertrouwelijke Informatie van de
Verstrekker. Wij zijn gerechtigd Transportgegevens bekend te maken indien wij daartoe uit
hoofde van een gerechtelijk of bestuurlijk proces, vereiste, bevel of vordering tot bekendmaking,
of een proces, vereiste, bevel of vordering tot bekendmaking van overheidswege verplicht zijn.
De geheimhoudingsplichten van de Partijen uit hoofde van deze Overeenkomst blijven na
opzegging of afloop van deze Overeenkomst gedurende twee (2) jaar gelden, met dien verstande
dat elk der Partijen de vertrouwelijkheid van Vertrouwelijke Informatie die door de Verstrekker
als een bedrijfsgeheim is aangemerkt voor onbepaalde tijd zal bewaren tot dit buiten de schuld
van de Ontvanger, haar Gelieerde Ondernemingen of hun Vertegenwoordigers algemeen bekend
wordt. De Ontvanger erkent dat juridische rechtsmiddelen wellicht onvoldoende zijn om de
Verstrekker te beschermen tegen een dreigende of daadwerkelijke schending van deze
Overeenkomst door de Ontvanger of haar Vertegenwoordigers en stemt er – onverminderd
enige andere rechten en rechtsmiddelen die de Verstrekker anderszins ter beschikking staan –
mee in dat in geval van een dergelijke dreigende of daadwerkelijke schending, de Verstrekker



zonder bewijs van daadwerkelijke schade te hoeven overleggen of een onderpand of andere
zekerheid te hoeven verschaffen een voorlopige voorziening of andere billijke voorziening ten
behoeve van de Verstrekker kan verzoeken.

8. Eigendom. U stemt ermee in dat alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en ten aanzien
van onze Materialen en Technologieën en alle service-based of gelicenseerde Software die uit
hoofde van deze Overeenkomst worden geleverd, met inbegrip van alle wijzigingen,
aanpassingen en verbeteringen daarvan, uitsluitend toebehoren aan en volledig eigendom zullen
blijven van ons, onze Gelieerde Ondernemingen en hun respectieve licentiegevers of partners. U
dient redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van
service-based en gelicenseerde Software door derden te voorkomen. Door ons uit hoofde van
deze Overeenkomst – inclusief SOW's – verrichte werkzaamheden en geleverde zaken zijn Onze
Materialen en Technologieën, en worden voor alle duidelijkheid niet beschouwd als "onder
huurcontract gemaakte werken" waarvan u de eigenaar bent. U hebt uit hoofde van deze
Voorwaarden of welke Overeenkomst dan ook geen rechten met betrekking tot de broncode van
Software. Wij behouden ons alle rechten met betrekking tot Onze Materialen en Technologieën
voor die niet specifiek en uitdrukkelijk onder deze Voorwaarden aan u verleend zijn. Onze
Materialen en Technologieën (inclusief, zonder enige beperking, onze Software) zijn
auteursrechtelijk en op basis van internationale auteursrechtverdragen en andere intellectuele
eigendomswetten en -verdragen beschermd. Wij komen overeen dat in onze relatie, u de
eigenaar van uw Transportgegevens bent. Wij behouden ons het recht voor om delen van onze
Software, Producten en aanbiedingen en het platform / de platforms waarop deze aangeboden
worden aan te passen, uit te breiden, bij te werken of anderszins te wijzigen, mits dergelijke
wijzigingen geen aanzienlijke negatieve invloed hebben op uw vermogen onze Software,
Producten en aanbiedingen voor het voorgenomen doel te gebruiken. Niettegenstaande enige
andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst verleent u ons en onze Gelieerde
Ondernemingen een royaltyvrije, wereldwijde, onherroepelijke, doorlopende, niet-exclusieve
licentie tot het gebruik en de verwerking in hun diensten en technologie, en het ter beschikking
stellen aan hun klanten en het commercieel gebruik van alle door u, uw Gelieerde
Ondernemingen of hun vertegenwoordigers ingediende suggesties, verbeteringsverzoeken,
aanbevelingen of andere feedback met betrekking tot of voortvloeiende uit de Software,
Diensten of Producten van ons of onze Gelieerde Ondernemingen.

9. Gegevens.

9.1 Verzameling en Gebruik van Transportgegevens. U machtigt ons en onze Gelieerde
Ondernemingen om Transportgegevens die door of namens u in service-based of gelicenseerde
Software wordt ingevoerd, door een Product gegenereerd wordt of anderszins aan ons verstrekt
wordt, op afstand en automatisch te verzamelen, voor de in deze Voorwaarden en in een Bijlage
toegestane doeleinden. Deze machtiging geldt naast, treedt niet in de plaats van en leidt niet tot
wijziging van andere overeenkomsten aangaande gegevensverzameling of soortgelijke
overeenkomsten tussen de Partijen. U machtigt ons om Transportgegevens te verzamelen en te
gebruiken en stemt ermee in dat wij dit doen (1) om de aan u geleverde Software en Diensten te
laten werken en beheren; (2) om dergelijke gegevens voor gebruik door u en uw daartoe
aangewezen klanten voor uw respectieve interne bedrijfsvoering te versturen (bijv. om een beter



inzicht in het transport en de bewegingen van de betreffende vracht te krijgen); (3) om gegevens
aan externe dienstverleners voor het volgen van vracht te sturen, indien van toepassing en zoals
door u goedgekeurd, voor inzicht in en informatie over de locatie en status van een vracht; en (4)
zoals anderszins door u verzocht en/of goedgekeurd. Deze Overeenkomst dient niet om ons
vermogen om onafhankelijk van een vervoerder of een andere derde ontvangen informatie te
gebruiken te beperken of te ondermijnen, en dient niet als zodanig opgevat te worden. Voorts
verleent u ons, onverminderd andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, een royalty-vrij
doorlopend recht (i) om door of namens u aan ons verstrekte Transportgegevens en andere
gegevens te gebruiken om onze Producten, Software en Diensten te verbeteren, ondersteunen
en bedienen; en (ii) om door of namens u in verband met deze Overeenkomst aan ons verstrekte
Transportgegevens en andere gegevens te verzamelen en anonimiseren en deze verzamelde en
geanonimiseerde gegevens, en gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze Producten,
Software en Diensten en daarop gebaseerde samenvattingen of daarvan afgeleide informatie te
gebruiken en door onze Gelieerde Ondernemingen te laten gebruiken voor onze analytische
doeleinden en andere zakelijke doeleinden en die van onze Gelieerde Ondernemingen, zowel
gedurende als na afloop van de Overeenkomst, mits daarbij niet aangegeven wordt dat
dergelijke informatie van u afkomstig is. U stemt ermee in dat wij vrachtwagen systeemgegevens
(bijv. motorgegevens) die met behulp van een Product worden verzameld met de fabrikant van
het systeem en/of het voertuig delen.

9.2 Gegevensbeschermingswetgeving. "Persoonlijke Informatie" is die informatie die tot een
persoon te herleiden is (i) die wij kunnen verzamelen ten behoeve van het normale gebruik en
de normale werking van de door u gebruikte Producten en service-based of gelicenseerde
Software en (ii) die ofwel (a) door u of namens u aangeleverd wordt; ofwel (b) automatisch
middels een Product of Software verzameld wordt. Onze verwerking van Persoonlijke Informatie
en uw gebruik van onze Software, Diensten en Producten voldoen in alle wezenlijke opzichten
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, regels en richtlijnen met betrekking tot privacy van
gegevens, grensoverschrijdende gegevensstromen en gegevensbescherming (tezamen
"Gegevensbeschermingswetgeving"). Onze verwerking van Persoonlijke Informatie is
onderworpen aan ons privacybeleid. Om onze Software, Diensten en Producten te mogen
gebruiken, dient u te garanderen en zich ertoe te verbinden dat u voordat u Persoonlijke
Informatie aan ons verschaft, of door gebruik te maken van de Producten en Software die door u
afgenomen of aan u gelicenseerd zijn, door middel waarvan wij dergelijke Persoonlijke
Informatie verzamelen, toestemming hebt verleend of – waar nodig – verkregen hebt of een
andere op basis van de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving geldige rechtsgrond hebt
om ons dergelijke Persoonlijke Informatie te verschaffen of ons toe te staan dergelijke
Persoonlijke Informatie te verzamelen, en erkent u voorts dat wij dergelijke Persoonlijke
Informatie met inachtneming van deze Overeenkomst mogen verwerken en gebruiken.

10. Vrijwaring. U dient ons, onze medewerkers, onze bestuurders en functionarissen te vrijwaren
voor en met betrekking tot alle vorderingen, eisen, schade en aansprakelijkheden, bekend of
onbekend, inclusief rente, gerechtelijke kosten en redelijke advocaatkosten die wij maken,
oplopen of lijden, en het gevolg zijn van, verband houden met of voortvloeien uit (i) uw
overtreding van wezenlijke voorwaarden van deze Overeenkomst; (ii) uw daadwerkelijke of
vermeende gebruik of aanpassing van Software, Abonnementen, Diensten of Producten in strijd



met deze Overeenkomst, of op enige wijze die niet volgens deze Overeenkomst toegestaan is;
(iii) uw overtreding van toepasselijke wet- en regelgeving of regels of schending van de rechten
van derden; of (iv) enig ongeval waarbij één van uw voertuigen waarin door ons geleverde
Software of Producten (inclusief mobiele softwareapplicaties) geïnstalleerd is/zijn en/of gebruikt
wordt/worden betrokken is.

11. Disclaimers; Risicoverdeling. BEHALVE VOOR ZOVER IN DIT DOCUMENT UITDRUKKELIJK ANDERS
AANGEGEVEN, WORDEN ONZE PRODUCTEN, SOFTWARE, ABONNEMENTEN EN DIENSTEN IN DE
ZICH OP DAT MOMENT BEVINDENDE STAAT GELEVERD, EN BIEDEN WIJ GEEN GARANTIES EN
DOEN WIJ GEEN UITSPRAKEN – NOCH EXPLICIET, NOCH IMPLICIET – MET BETREKKING TOT DE
PRODUCTEN, SOFTWARE, ABONNEMENTEN OF DIENSTEN, EN DOEN WIJ SPECIFIEK AFSTAND
VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, ZONDER ENIGE BEPERKING, GARANTIES
TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ
BEWEREN OF GARANDEREN NIET DAT DE PRODUCTEN, SOFTWARE, ABONNEMENTEN EN
DIENSTEN, INCLUSIEF UPDATES, TE ALLEN TIJDE BESCHIKBAAR OF TOEGANKELIJK ZIJN, EN
ONGESTOORD, TIJDIG, VEILIG, VOLLEDIG OF FOUTLOOS WERKEN, EN VERLENEN GEEN GARANTIE
MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK DAARVAN OF DE BEHAALDE RESULTATEN. WIJ ZIJN NIET
VERANTWOORDELIJK VOOR PROBLEMEN MET ONZE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE
VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK DAARVAN OP OF TEZAMEN MET NIET DOOR ONS TER
BESCHIKKING GESTELDE HARDWARE, SOFTWARE, SYSTEMEN OF GEGEVENS. WET- EN
REGELGEVING EN REGELS ZIJN AAN WIJZIGINGEN ONDERHEVIG. DE MOGELIJKHEID TOT HET
VERZENDEN VAN BERICHTEN EN/OF TRANSPORTGEGEVENS IS AFHANKELIJK VAN DE DEKKING
VAN DE MOBIELE DIENSTVERLENER EN KAN ALS GEVOLG VAN BUITEN ONZE INVLOEDSSFEER
GELEGEN GEBEURTENISSEN TIJDELIJK ONDERBROKEN WORDEN OF ANDERSZINS BEPERKT ZIJN.
INDIEN UW SYSTEMEN NIET GOED GECONFIGUREERD ZIJN EN/OF VOERTUIGEN BUITEN HET
GEBIED WAAR DE MOBIELE DIENSTVERLENER DEKKING BIEDT GEBRUIKT WORDEN, KAN DIT VAN
INVLOED ZIJN OP HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, ABONNEMENTEN OF DIENSTEN.
ALS U OPSLAGRUIMTE IN ONZE SOFTWARE GEBRUIKT OM GEGEVENS OP TE SLAAN DIE NIET
NOODZAKELIJK ZIJN VOOR NORMAAL GEBRUIK EN DE NORMALE WERKING VAN ONZE
PRODUCTEN EN SOFTWARE VOOR HET BEOOGDE DOEL, (i) STEMT U ERMEE IN DAT WIJ NIET
VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE NALEVING VAN WET- EN REGELGEVING EN REGELS DIE OP
DERGELIJKE GEGEVENS VAN TOEPASSING ZIJN; EN (ii) AANVAARDT U EN STEMT U ERMEE IN ONS
TE ZULLEN VRIJWAREN VOOR ALLE RISICO'S MET BETREKKING TOT ALLE AANSPRAKEN,
VERLIEZEN, SCHADES, AANSPRAKELIJKHEDEN EN ONKOSTEN (MET INBEGRIP VAN REDELIJKE
ADVOCAATKOSTEN) DIE MET UW GEBRUIK VAN DEZE OPSLAGRUIMTE VOOR DEZE GEGEVENS
GEPAARD GAAN OF DAARUIT VOORTVLOEIEN.

WIJ ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE,
GEVOLGSCHADE, SPECIALE SCHADEVERGOEDINGEN OF SCHADEVERGOEDINGEN ALS STRAF OF
VOORBEELD, ONGEACHT OF DEZE VOORZIENBAAR ZIJN OF NIET, MET INBEGRIP VAN, ZONDER
ENIGE BEPERKING, WINST- OF OMZETDERVING, GEGEVENSVERLIES, GEBRUIKSVERLIES,
DEKKINGSKOSTEN, STILSTAND EN GEBRUIKSTIJD, ONGEACHT DE AANGEVOERDE RECHTSGROND
EN ONGEACHT OF EEN VORDERING OP BASIS VAN EEN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE
DAAD (WAARONDER NALATIGHEID, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF
RISICOAANSPRAKELIJKHEID) OF OP BASIS VAN EEN ANDERE GROND INGEDIEND WORDT, EN OF



MEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE WAS. ONGEACHT DE
AANGEVOERDE RECHTSGROND EN ONGEACHT OF EEN VORDERING OP BASIS VAN EEN
CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID,
PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID) OF OP BASIS VAN EEN ANDERE
GROND INGEDIEND WORDT, GAAT ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID UIT HOOFDE VAN OF IN
VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST IN GEEN GEVAL DE DOOR U VOOR HET PRODUCT TEN
AANZIEN WAARVAN DE AANSPRAKELIJKHEID GELDT, OF VOOR DE SOFTWARE, HET
ABONNEMENT OF DE SERVICE TIJDENS DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE
GEBEURTENIS WAAROP DE AANSPRAKELIJKHEID GEBASEERD IS, BETAALDE AFNAMEPRIJS OF
VERGOEDINGEN TE BOVEN.

DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN ZIJN OVEREENGEKOMEN TOEKENNINGEN VAN RISICO
DIE DEELS EEN VERGOEDING VOOR ONZE VERKOOP VAN PRODUCTEN EN LEVERING VAN
ABONNEMENTEN, SOFTWARE EN DIENSTEN AAN U INHOUDEN, EN DERGELIJKE BEPERKINGEN
GELDEN ONGEACHT OF ENIG ESSENTIEEL DOEL VAN ENIG BEPERKT RECHTSMIDDEL BEHAALD
WORDT. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN
AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SPECIFIEKE ANDERE
SCHADE, OF HET BEPERKEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEIDSTERMIJN NIET TOEGESTAAN,
WAARDOOR DE BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN WELLICHT NIET OF NIET
VOLLEDIG OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

12. Productgarantie

12.1 Conformiteit. De Producten zullen aan de daarvoor geldende specificaties voldoen. Tenzij
anders aangegeven, aanvaardt Trimble ten aanzien van randapparatuur van derden – zoals
batterijen, sensoren en accessoires – geen enkele aansprakelijkheid die de fabrieksgarantie te
boven gaat.

12.2 Reparatie, Vervanging. Indien de Producten binnen 90 dagen na levering niet aan de
bepalingen van Artikel 12.1 voldoen, in de zin dat de Producten niet aan de daarvoor geldende
specificaties voldoen, zal Trimble een defect Product naar haar keuze repareren of vervangen.
Indien een Product defect blijkt, zal Trimble de verzendkosten vergoeden, doch niet de kosten
van een veldbezoek of de kosten van het verwijderen of opnieuw installeren van het Product,
noch alle andere kosten die Trimble bij de afhandeling van de afgewezen claim onder de
garantie gemaakt heeft. Indien vastgesteld wordt dat een Product niet defect is, dient u Trimble
de kosten van het onderzoek en alle andere kosten die Trimble bij de afhandeling van de
afgewezen claim onder de garantie gemaakt heeft te vergoeden.

13. Overige Bepalingen.

13.1 Publiciteit. U stemt ermee in dat (a) wij een door beide Partijen goedgekeurd persbericht over
het feit dat de Partijen deze Overeenkomst aangegaan zijn uitbrengen; en (b) wij (mede door
gebruik van uw naam en logo) bekendmaken dat u een klant van ons bent, onder andere op
onze website, en u in onze klantenlijst en marketingmaterialen opnemen.



13.2 Toepasselijk Recht en Forum. Deze Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan en zal
uitsluitend worden geïnterpreteerd en ten uitvoer worden gelegd volgens de wetten van België,
zonder inachtneming of toepassing van haar collisieregels en zonder toepassing van het Weens
Koopverdrag. Eventuele uit deze Overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdende
gerechtelijke procedures zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbanken in Brussel,
België.

13.3 Overmacht. Behalve ten aanzien van betalingsverplichtingen is geen der Partijen aansprakelijk
voor het niet nakomen van een verplichting onder deze Overeenkomst voor zover die nakoming
voorkomen, vertraagd of gehinderd wordt door oorzaken die redelijkerwijs buiten haar
invloedssfeer liggen, met inbegrip van, zonder enige beperking (i) storingen in het netwerk of de
infrastructuur van een mobiele provider; (ii) beperkingen van de systeemcapaciteit, reparaties
van apparatuur en soortgelijke activiteiten waarover wij niet de volledige controle hebben; (iii)
storingen, veranderingen, aanpassingen en wijzigingen in uw netwerkfaciliteiten, apparatuur of
software; (iv) verkeerd gebruik van of schade aan een Product; of (v) enig ongeluk waarbij één
van uw voertuigen betrokken is. Vertragingen of niet-nakoming waarvoor op grond van deze
paragraaf een verklaring is leiden automatisch tot uitstel van de uitvoeringsdata met een
termijn die gelijk is aan de duur van de omstandigheden die als verklaring voor een dergelijke
vertraging of niet-nakoming dienen. Een dergelijke vertraging of niet-nakoming waarvoor een
verklaring is geldt niet als verzuim en vormt – behoudens voor zover een daaraan gerelateerde
prestatieverplichting niet of niet volledig nagekomen is – geen basis voor het betwisten of
inhouden van uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde bedragen, mits de Partij wiens
nakoming vertraagd of opgeschort is commercieel redelijke inspanningen verricht om de
nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst zo snel als redelijkerwijs
mogelijk te hervatten.

13.4 Overdracht. U mag deze Overeenkomst slechts met onze voorafgaande schriftelijke
toestemming aan een derde cederen of overdragen. Onverminderd de voorgaande zin is deze
Overeenkomst bindend voor, komt deze ten goede aan en kan deze geldend gemaakt worden
door de Partijen en hun rechtsopvolgers en toegestane cessionarissen. Elke cessie of overdracht
of poging daartoe door u in strijd met de voorwaarden van deze Overeenkomst is nietig en
heeft geen werking, en houdt een wezenlijke schending van deze Overeenkomst in.

13.5 Opschorting. Trimble kan uw toegang tot de Diensten, de Software of het Abonnement
opschorten, of de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst zonder
aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk opschorten, indien u tekortschiet in de nakoming van
uw verplichtingen en verantwoordelijkheden onder deze Overeenkomst, als een rekening meer
dan 30 dagen achterstallig is of als uw handelingen schade dreigen toe te brengen aan andere
klanten of de veiligheid, beschikbaarheid of integriteit van Trimble. Waar mogelijk zal Trimble
zich naar redelijkheid inspannen om u van tevoren van een opschorting in kennis te stellen.

13.6 Onderaanneming. Trimble kan bij de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van een
Bijlage, Bestelformulier of SOW onderaannemers inzetten, en wij zijn verantwoordelijk voor de
handelingen en het nalaten van onze onderaannemers bij hun nakoming van onze
verplichtingen uit hoofde daarvan.



13.7 Geen afstand. Een afstand van een bepaling of schending van deze Overeenkomst (a) is pas
rechtsgeldig wanneer deze op schrift gesteld is; en (b) functioneert niet als of dient niet te
worden opgevat als een doorlopende afstand van een dergelijke bepaling of schending.
Ongeacht welke Partij deze Overeenkomst opgemaakt heeft, zal tegen geen der Partijen een
strikte uitlegregel worden gebruikt. Indien enig gedeelte van deze Overeenkomst nietig of
onafdwingbaar is, zal dat gedeelte zodanig opgevat worden dat de originele bedoeling van de
Partijen daarmee zoveel mogelijk benaderd wordt of, indien dit niet mogelijk is, zal een
dergelijke bepaling of een dergelijk gedeelte geacht worden scheidbaar van deze Overeenkomst
te zijn, mits dit in geen enkel opzicht van invloed is op de rest van deze Overeenkomst. Elke
kennisgeving van welke gebeurtenis dan ook die uit hoofde van deze Overeenkomst vereist is,
dient schriftelijk plaats te vinden, met verwijzing naar deze Overeenkomst, en dient persoonlijk
bij de andere Partij afgeleverd te worden of via een nationaal of internationaal erkende
expreskoerier verzonden te worden, aan het op de eerste pagina van de Bijlage aangegeven
adres van de andere Partij.

13.8 Diversen. Deze Overeenkomst bevat de gehele verstandhouding tussen de Partijen ten aanzien
van deze Overeenkomst, en neemt de plaats in van alle eerdere of gelijktijdige voorstellen,
communicaties, afspraken, onderhandelingen en uitspraken, zowel schriftelijk als mondeling,
met betrekking tot het onderwerp daarvan. Wijzigingen van deze Overeenkomst zijn pas
rechtsgeldig nadat deze schriftelijk overeengekomen en door de Partijen ondertekend zijn. Deze
Overeenkomst kent geen externe begunstigden.


