STONERIDGE
GEBRUIKSBEPALINGEN VOOR DIENSTEN
Deze gebruiksbepalingen zijn geldig vanaf augustus 2018 en vervangen eerdere versies.
Deze gebruiksbepalingen (“gebruiksbepalingen”) zijn van toepassing op alle diensten (zoals hierna
gedefinieerd) die worden verleend door Stoneridge Electronics Limited, een bedrijf dat is
geregistreerd in het kader van de Companies Acts (bedrijfsnummer SC139213) met als statutaire
plaats van vestiging de 5e verdieping van Exchange Crescent 1, Conference Square, Edinburgh EH3
8UL (“Stoneridge”), en worden afgenomen door de klant (“de klant”).
De gebruiksbepalingen beheersen tevens het gebruik van de website door de klant.
Door het afnemen van de diensten en/of het verkrijgen van toegang tot de website, gaat de klant
ermee akkoord dat hij: (a) gebonden is aan; en (b) de services en de website zal gebruiken in
overeenstemming met, de gebruiksbepalingen.
Het is mogelijk dat de klant moet instemmen met aanvullende bepalingen, afhankelijk van de aard
van het gebruik van de diensten en de website.
1.

DEFINITIES

1.1

De volgende woorden en uitdrukkingen in de gebruiksbepalingen hebben de erbij vermelde
betekenissen, tenzij anders aangegeven in de desbetreffende context.
1.1.1

“bevoegde gebruikers” – werknemers, agenten of opdrachtnemers van de klant
die door de klant zijn gemachtigd om de diensten te gebruiken.

1.1.2

“bedrijfsactiviteiten” – de bedrijfsactiviteiten die door de klant worden
uitgevoerd voor de duur van de overeenkomst.

1.1.3

“kosten” – de door de klant aan Stoneridge te betalen kosten voor elke dienst,
zoals omschreven in de offerte.

1.1.4

“overeenkomst” – de offerte of, met betrekking tot voorwaarde 2.2, een door
Stoneridge geaccepteerde order van de klant, in combinatie met de
gebruiksbepalingen.

1.1.5

“bedrijfskaarten” – een tachograafkaart die door een overheidsinstantie van een
EU-lidstaat wordt verstrekt aan de eigenaren of beheerders van voertuigen die zijn
voorzien van de vereiste registratieapparatuur.

1.1.6

“gegevens” – alle informatie (inclusief persoonsgegevens) met betrekking tot de
voertuigen en chauffeurs van de klant en de activiteiten van de chauffeurs (inclusief
de gegevens die door de tachograaf worden geregistreerd).

1.1.7

“gegevensverkeervolume” – de omvang van het gegevensverkeer dat is
inbegrepen bij de SIM-kaartdiensten.

1.1.8

“DigiCentral-server” – de Tachosys DigiCentral online server waarmee de klant
verbinding kan maken als onderdeel van de online diensten en de SIMkaartdiensten om toegang te verkrijgen tot de OPTAC3-diensten.

1.1.9

“DigiDL” – het DigiDL-product van Stoneridge waarvan de SIM-kaart deel
uitmaakt.

1.1.10

“bestuurderskaart” – een tachograafkaart die aan de chauffeurs van de klant
wordt verstrekt door een overheidsinstantie van een EU-lidstaat.

1.1.11

“externe dienstverlener” – een externe partij die bepaalde aanvullende
diensten biedt bij OPTAC3 en de online diensten.

1.1.12

“overmacht” – elke gebeurtenis die het vermogen van een van de partijen om aan
haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, vertraagt of
belemmert (met uitzondering van betalingsverplichtingen) en waarop de
desbetreffende partij redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen (waaronder
begrepen, maar niet beperkt tot, brand, overstromingen, oorlog, embargo's, rellen,
terreurdaden, overheidsingrijpen, fouten in netwerken van andere operators,
defecte kabels veroorzaakt door derden of andere, vergelijkbare omstandigheden).
Hieronder vallen, voor alle duidelijkheid, ook vertragingen of belemmeringen die
worden veroorzaakt door onderaannemers van Stoneridge.

1.1.13

“gratis proefaccount” – de online account die door Stoneridge voor de klant
wordt gemaakt waarvoor geen betaling verschuldigd is.

1.1.14

“aanmeldgegevens” – de gebruikersnaam en het wachtwoord die door
Stoneridge aan de klant worden verstrekt om toegang te verkrijgen tot OPTAC3
en/of de online account.

1.1.15

“IER's” – intellectuele eigendomsrechten, zoals de rechten op computersoftware,
octrooien, gebruiksmodellen, rechten op uitvindingen, auteursrecht en naburige
rechten, handelsmerken en dienstmerken, bedrijfsnamen en domeinnamen,
rechten op visuele presentatie, goodwill en het recht om een zaak aan te spannen
wegens oplichting of oneerlijke concurrentie, modelrechten, databankrechten,
rechten op het gebruik van en op de bescherming van de vertrouwelijkheid van
vertrouwelijke informatie (met inbegrip van knowhow en bedrijfsgeheimen) en alle
andere intellectuele eigendomsrechten, of deze nu gedeponeerd of nietgedeponeerd zijn, met inbegrip van alle aanvragen en rechten op het aanvragen van
en op de toekenning van verlenging of uitbreiding van dergelijke rechten en rechten
om aanspraak te maken op voorrang van zulke rechten en alle huidige of
toekomstige vergelijkbare of gelijke rechten of vormen van bescherming, waar ook
ter wereld deze gelden.

1.1.16

“vertrouwelijke informatie” – alle informatie, in welke vorm dan ook, over
Stoneridge of de activiteiten, klanten, producten, zaken en financiën van Stoneridge
(met inbegrip van eventuele informatie over de partners van Stoneridge) met
uitzondering van: (i) informatie die openbaar is of openbaar wordt op enige andere
wijze dan door de niet-geoorloofde openbaarmaking ervan door de klant; (ii)
informatie die bekend was bij de klant voordat deze door Stoneridge aan de klant
werd verstrekt; of (iii) informatie ontvangen van derden die niet gehouden zijn aan
vertrouwelijkheid met betrekking tot deze informatie.

1.1.17

“Card Hotel” – de online dienst waarmee Stoneridge bedrijfskaarten beheert,
zodat de gegevens op afstand kunnen worden gekopieerd.

1.1.18

“wetgeving” – verordening (EU) nr. 561/2006 betreffende rijtijden en rusttijden,
en de EU-verordening voor rijtijden en registratieapparatuur (tachografen) van
2007 (zoals gewijzigd), richtlijn 2002/15/EC betreffende de organisatie van de
arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer
uitoefenen, (arbeidstijd) (wijziging) verordeningen 2012.

1.1.19

“mobiel netwerk” – het elektronische communicatienetwerk dat door Stoneridge
wordt gebruikt om de SIM-kaartdiensten aan te bieden.

1.1.20

“offerte” – een schriftelijk aanbod van Stoneridge voor de verlening van een of
meer diensten. Deze offerte is dertig (30) dagen geldig vanaf de daarin vermelde
offertedatum, tenzij door Stoneridge een andere datum is vermeld. De offerte omvat
onder andere een specificatie van de diensten, kosten, gebruiksbepalingen en
algemene voorwaarden.

1.1.21

“online account” – de online account die door Stoneridge voor de klant wordt
gemaakt na betaling van de kosten.

1.1.22

“online diensten” – DigiDL, DigiPostpro, DigiCentral, DigiCentral Authenticate,
DigiCentral Archive Sync en Card Hotel, alsook bepaalde aanvullende diensten en
eventuele andere diensten die van tijd tot tijd door Stoneridge worden aangeboden.

1.1.23

“OPTAC3” – de online analyseoplossing voor de analyse van de gegevens van
tachografen en bestuurderskaarten en de toetsing ervan aan de wetgeving.

1.1.24

“OPTAC3 Plus” – aanvullende dienst bij OPTAC3 waarbij de klant op zijn emailadres bepaalde rapporten van Stoneridge ontvangt.

1.1.25

“OPTAC3-server” – de online server waarmee de klant verbinding kan maken in
het kader van de OPTAC3-diensten voor het uploaden, downloaden of opslaan van
gegevens.

1.1.26

“OPTAC3-diensten” – de combinatie van OPTAC3 en OPTAC3 Plus in
combinatie met bepaalde aanvullende diensten.

1.1.27

“persoonsgegevens” – informatie die gekoppeld is aan een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, onder verwijzing naar een identificator, zoals een naam,
identificatienummer, lokalisatiegegevens of online identificatoren of een of meer
factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale,
financiële, culturele of sociale identiteit van de natuurlijke persoon (waaronder
begrepen, maar niet beperkt tot, de volgende gegevens van de chauffeurs van de
klant: (a) naam; (b) identificatienummer; (c) rijactiviteiten; (d) geboortedatum; (e)
rijbewijs; (f) snelheidsovertredingen; (g) wetsovertredingen; en (h) vakantie- en
verzuimhistorie).

1.1.28

“rapporten” – de rapporten die door Stoneridge aan de klant worden verstrekt in
het kader van OPTAC3 Plus.

1.1.29

“diensten” – OPTAC3-diensten, online diensten, SIM-kaartdiensten en enige
andere dienst die van tijd tot tijd door Stoneridge wordt aangeboden en verleend.

1.1.30

“SIM-kaart” – Subscriber Identity Module-kaart die door Stoneridge aan klant
wordt verstrekt in het kader van de SIM-kaartdiensten.

1.1.31

“SIM-kaartdiensten” – de diensten die DigiDL in staat stellen om met de SIMkaart de door de tachograaf geregistreerde gegevens te downloaden naar de
DigiCentral-server.

1.1.32

“begindatum” – de geplande begindatum van de diensten die in de offerte wordt
vermeld.

1.1.33

“Stoneridge-systeem” – de hardware, software, kabels, apparatuur en
communicatieverbindingen (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de
DigiCentral-server, het mobiele netwerk en de website) die: (i) het eigendom zijn
van Stoneridge of door Stoneridge worden gehuurd of geleased en; (ii) door
Stoneridge of een externe dienstverlener wordt beheerd, onderhouden en
ondersteund om de diensten te verlenen.

1.1.34

“tachografen” – de apparaten die in de voertuigen van de klant worden
geïnstalleerd. Deze apparaten registreren automatisch de snelheid en het afgelegde
aantal kilometers van het voertuig, alsook de activiteiten van de chauffeur.

1.1.35

“termijn” – een bindende termijn of verlengingstermijn (beide gedefinieerd in
voorwaarde 12.1).

1.1.36

“website” – de website www.optac3.com, waar de klant toegang kan verkrijgen tot
de online account, de OPTAC3-diensten en de online diensten.

2.

DE OVEREENKOMST

2.1

De overeenkomst wordt van kracht zodra de klant de offerte heeft geaccepteerd. Een variant
van de offerte wordt pas van kracht nadat deze schriftelijk door de betrokken partijen is
bevestigd en ondertekend.

2.2

Het contract wordt onmiddellijk van kracht tenzij Stoneridge de order van de klant binnen
drie (3) werkdagen afwijst, ongeacht of de klant de diensten mondeling, schriftelijk of
telefonisch bestelt.

2.3

Indien de klant diensten via de website aanvraagt voor een gratis proeftermijn, is de
overeenkomst van kracht gedurende een periode van 30 dagen (de “gratis proeftermijn”)
nadat de proefaccount is aangemaakt. Bij de klant worden: (a) geen kosten in rekening
gebracht voor de diensten tijdens de gratis proeftermijn; en (b) de klant kan slechts eenmalig
gebruik maken van de gratis proeftermijn.

3.

KOSTEN

3.1

De kosten worden vermeld in de offerte.

3.2

Stoneridge behoudt zich het recht voor om de kosten jaarlijks te verhogen met ingang van elke
verjaardag van de begindatum. De verhoging is in overeenstemming met de stijging van de
detailhandelsprijsindex in de voorafgaande periode van 12 maanden. De eerste dergelijke
verhoging gaat in op de verjaardag van de begindatum en is gebaseerd op de meest recente
waarde van het stijgingspercentage van de detailhandelsprijsindex.

3.3

De kosten zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (btw), die van tijd tot tijd in rekening
wordt gebracht, en andere, vergelijkbare belastingen of algemene kosten. Voor zover
Stoneridge in het kader van de overeenkomst belastbare diensten aan de klant verleent
waarover btw verschuldigd is, betaalt de klant na ontvangst van een geldige btw-factuur van

Stoneridge de toepasselijke aanvullende bedragen met betrekking tot de btw die aan
Stoneridge verschuldigd zijn over de verleende diensten, en wel op hetzelfde tijdstip waarop
de betaling voor de geleverde diensten moet worden voldaan.
3.4

Stoneridge is gerechtigd om eventuele in redelijkheid gemaakte kosten in verband met de
verleende diensten bij de klant in rekening te brengen (met inbegrip van de kosten van de
installatie, inbedrijfstelling, configuratie en training).

4.

BETALING

4.1

Indien wordt overeengekomen dat de klant de kosten vooruitbetaalt, dient de klant de kosten
te voldoen voordat hij toegang verkrijgt tot de online account.

4.2

Bij betaling achteraf, dient de klant de kosten te voldoen binnen dertig (30) dagen na het
indienen van de factuur door Stoneridge in overeenstemming met de aanwijzingen die op de
factuur staan vermeld, tenzij door Stoneridge anders is aangegeven.

4.3

Als de klant de betaling aan Stoneridge op de vervaldatum nog niet heeft voldaan, is de klant
– zonder dat dit gevolgen heeft voor enig ander recht of rechtsmiddel dat Stoneridge ter
beschikking staat – rente verschuldigd over het achterstallige bedrag, vanaf de vervaldatum
tot de datum waarop het achterstallige bedrag is voldaan, ongeacht of dit nu vóór of na een
eventueel vonnis is. De rente in kader van deze voorwaarde 4.2, die per dag in rekening wordt
gebracht, en die van tijd tot tijd wordt vastgesteld op 4% op jaarbasis boven de basisrente van
de Bank of England, dan wel op 4% op jaarbasis gedurende perioden waarin de basisrente
lager is dan 0%.

4.4

Een eventueel bezwaar door de klant tegen een door Stoneridge ingediende factuur dient
binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum aan Stoneridge te worden doorgegeven.
Tijdens deze periode dient de klant het onbetwiste gedeelte van het factuurbedrag op de
vervaldatum te hebben voldaan.

5.

DIENSTEN

5.1

Stoneridge verleent de diensten krachtens de voorwaarden van de overeenkomst.

5.2

Behoudens de betaling van de kosten door de klant volgens voorwaarde 4, verleent Stoneridge
de klant hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar recht om sublicenties te
verlenen, alsook om door de klant geautoriseerde gebruikers toestemming te verlenen om de
diensten te gebruiken voor de duur van de overeenkomst voor de interne bedrijfsvoering van
de klant.

5.3

Online account

5.4

5.3.1

Stoneridge maakt een online account waarmee de klant toegang kan verkrijgen tot
de OPTAC3-diensten en de online diensten.

5.3.2

Zodra de online account is gemaakt, verzendt Stoneridge de aanmeldgegevens naar
het door de klant opgegeven e-mailadres.

OPTAC3
Indien OPTAC3 deel uitmaakt van de diensten:
5.4.1

Is OPTAC3 beschikbaar voor de klant via het internet op abonnementsbasis.

5.5

5.4.2

Kan de klant de gegevens voor elke: (i) bestuurderskaart en (ii) tachograaf niet
meer dan 365 keer per jaar downloaden. Indien SIM-kaartdiensten deel uitmaken
van de diensten, dienen de gegevens voor elke: (i) bestuurderskaart en (ii)
voertuig/tachograaf een keer per dag te worden geüpload naar de DigiCentralserver.

5.4.3

Indien er geen gegevens worden geüpload, worden kosten in rekening gebracht
voor een bedrag dat gelijk is aan het in de offerte vermelde minimumtarief (dat van
tijd tot tijd wordt geactualiseerd).

5.4.4

Behoudens voorwaarde 13.3 slaat Stoneridge de gegevens op gedurende een periode
van tweeënhalf (2,5) jaar (de “bewaartermijn”), met uitzondering van Frankrijk,
waar de bewaartermijn zesenhalf (6,5) jaar bedraagt. Stoneridge is niet
verantwoordelijk voor eventueel door de klant verwijderde gegevens voordat de
bewaartermijn is verstreken.

5.4.5

Ontvangt de klant periodiek een factuur van Stoneridge voor de kosten van
OPTAC3 volgens de in de offerte vermelde frequentie. De klant vergoedt deze
kosten in overeenstemming met voorwaarde 4.

OPTAC3 Plus
Indien OPTAC3 Plus deel uitmaakt van de diensten:

5.6

5.5.1

Worden de rapporten aan de klant geleverd via e-mail. De rapporten bevatten de
analyse van de gegevens door Stoneridge en de rijpatronen van elke
bestuurderskaart die tot de account van de klant behoort (zoals de rij- en
rusttijden).

5.5.2

Wordt het aantal en de toezendfrequentie van de rapporten vermeld in de offerte.

5.5.3

Ontvangt de klant periodiek een factuur van Stoneridge voor de kosten van
OPTAC3 Plus volgens de in de offerte vermelde frequentie. De klant vergoedt deze
kosten in overeenstemming met voorwaarde 4.

Online diensten
Indien de online diensten deel uitmaken van de diensten:

5.7

5.6.1

zijn de online diensten via het internet beschikbaar voor de klant op
abonnementsbasis.

5.6.2

Ontvangt de klant aan het begin van elk kalenderjaar een factuur van Stoneridge
voor de kosten van de online diensten. Deze dient vooraf te worden voldaan. De
eerste factuur wordt dus gedateerd op de begindatum. De klant vergoedt deze
kosten in overeenstemming met voorwaarde 4.

SIM-kaartdiensten
Indien de SIM-kaartdiensten deel uitmaken van de diensten:
5.7.1

levert Stoneridge de SIM-kaart op het in de offerte vermelde adres van de klant.

5.7.2

Gaat het risico van het gebruik van de SIM-kaart na levering over op de klant.
Stoneridge blijft eigenaar van de SIM-kaart; het eigendom gaat niet over op de

klant. Na beëindiging van de overeenkomst retourneert de klant de SIM-kaart naar
Stoneridge.

5.8

5.7.3

Ontvangt de klant aan het begin van elk kwartaal een factuur van Stoneridge voor
de SIM-kaartdiensten. Deze dient vooraf te worden voldaan. De eerste factuur
wordt dus gedateerd op de begindatum. De klant vergoedt deze kosten in
overeenstemming met voorwaarde 4.

5.7.4

Indien de klant het overeengekomen gegevensverkeervolume overschrijdt, behoudt
Stoneridge zicht het recht voor om de daaraan verbonden kosten achteraf en
maandelijks in rekening te brengen volgens de prijslijst voor overschrijding van het
gegevensverkeervolume (die van tijd tot tijd wordt geactualiseerd) in de offerte.

5.7.5

Worden de SIM-kaarten geactiveerd voor het land waar de klant actief is. Indien de
klant de SIM-kaarten ook buiten dat land wil gebruiken, dient de klant afzonderlijk
overeen te komen commerciële voorwaarden met Stoneridge af te sluiten.

5.7.6

Erkent de klant dat: (i) de dekking van mobiele netwerken kan variëren; en (ii)
Stoneridge niet kan garanderen dat er overal dekking is in het land waar de klant
actief is.

Aanvullende diensten
5.8.1

5.8.2

Gegevens uploaden van een externe dienstverlener naar de OPTAC3server en/of de DigiCentral-server
5.8.1.1

De aanvullende dienst waarmee de klant gegevens van een externe
dienstverlener kan downloaden en deze vervolgens kan uploaden naar
de OPTAC3-server en/of de DigiCentral-server, maakt deel uit van de
diensten bij betaling van de in de offerte omschreven relevante kosten
en bij betaling van de kosten van de externe dienstverlener (indien van
toepassing).

5.8.1.2

De klant is ervoor verantwoordelijk en waarborgt dat het formaat van
de gegevens die van een externe dienstverlener worden gedownload,
compatibel is met OPTAC3 en de online diensten.

5.8.1.3

Als deze aanvullende dienst is geactiveerd, kunnen maximaal
eenendertig (31) dagen aan historische digitale uploads automatisch
worden geïmporteerd van de externe dienstverlener.

5.8.1.4

Stoneridge is niet verantwoordelijk voor: (i) gegevens die zijn
opgeslagen in bestanden die worden ontvangen of gedownload van de
externe dienstverlener; (ii) de betrouwbaarheid van de inhoud van
dergelijke bestanden of gegevens; en (iii) de geldigheid van de digitale
handtekening van dergelijke bestanden of gegevens.

Gegevens overdragen van de OPTAC3-server en/of de DigiCentralserver naar een externe dienstverlener
5.8.2.1

De aanvullende dienst waarmee de klant gegevens kan overdragen van
de OPTAC3-server en/of de DigiCentral-server naar een externe
dienstverlener, maakt deel uit van de diensten bij betaling van de in de
offerte omschreven relevante kosten en bij betaling van de kosten van
de externe dienstverlener (indien van toepassing).

5.8.2.2

Stoneridge is er niet voor verantwoordelijk en hoeft niet te waarborgen
dat het formaat van de gegevens die worden overgedragen van de
OPTAC3-server en/of de DigiCentral-server naar de externe
dienstverlener, compatibel is met het door de externe dienstverlener
gebruikte bestandsformaat.

5.8.2.3

Stoneridge is niet verantwoordelijk voor het gebruik door de externe
dienstverlener van de gegevens die worden overgedragen van de
OPTAC3-server en/of de DigiCentral-server.

6.

VERPLICHTINGEN VAN STONERIDGE

6.1

Stoneridge zal doen wat redelijkerwijs kan worden verwacht om:

6.2

6.1.1

de diensten op professionele wijze te verlenen;

6.1.2

de gegevens te onderhouden en er back-ups van te maken.

Stoneridge zal doen wat redelijkerwijs kan worden verwacht om te waarborgen dat de
diensten en het Stoneridge-systeem 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar zijn,
met uitzondering van:
6.2.1

gepland onderhoud, mits Stoneridge heeft gedaan wat redelijkerwijs kan worden
verwacht om de klant twee (2) weken van te voren daarvan op de hoogte te stellen
via de online account; en

6.2.2

niet-gepland onderhoud dat wordt uitgevoerd op werkdagen (van maandag tot en
met vrijdag) buiten kantooruren (van 08.00 tot 18.00 uur) als de banken in
Engeland open zijn, mits Stoneridge heeft gedaan wat redelijkerwijs kan worden
verwacht om de klant ten minste zes (6) uur van te voren op de hoogte te stellen.

6.3

In afwijking van het bepaalde in voorwaarde 6.2 kan Stoneridge niet waarborgen dat het
gebruik van de diensten en/of het Stoneridge-systeem zonder onderbrekingen of fouten kan
plaatsvinden. De diensten en/of het Stoneridge-systeem kunnen van tijd tot tijd geheel of
gedeeltelijk ontoegankelijk zijn wegens de implementatie van noodzakelijke updates, het
maken van back-ups, downtime voor onderhoud, omstandigheden waarop Stoneridge geen
invloed kan uitoefenen (zoals onderhoud door derden) en vergelijkbare maatregelen.
Stoneridge kan niet door de klant aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke kosten,
verliezen, onkosten of andere schade die voortvloeien uit het gebruik van de diensten en/of
het niet ononderbroken of zonder fouten functioneren van het Stoneridge-systeem.

6.4

Het is aan Stoneridge (alsook aan zijn partners en onderaannemers) toegestaan:
6.4.1

de gegevens te gebruiken om aan de verplichtingen van Stoneridge uit hoofde van
deze overeenkomst te voldoen (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het
beheer van online accounts en het verlenen van de diensten en eventuele
ondersteuning aan de klant);

6.4.2

tijdelijke kopieën van de gegevens te maken om: (a) de klant ondersteuning te
verlenen; en (b) de diensten te verbeteren; en

6.4.3

zich toegang te verschaffen tot de account van de klant om: (i) te verifiëren hoeveel
bestuurderskaarten en tachografen op OPTAC3 zijn aangesloten, teneinde de
kosten te berekenen; (ii) eventuele fouten in de gegevens en diensten te verhelpen
en de klant daarvan op de hoogte te stellen; (iii) eventueel misbruik te onderzoeken
en (iv) verbinding te maken met eventuele externe dienstverleners.

6.5

In het geval dat Stoneridge wordt verhinderd of vertraagd in het nakomen van zijn
verplichtingen in het kader van de overeenkomst wegens een door een derde partij
veroorzaakte vertraging of door een dergelijke partij verrichte actie of nalatigheid, kan
Stoneridge niet aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke vertraging of storing.

7.

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

7.1

De klant:

7.2

7.3

7.1.1

biedt Stoneridge: (i) alle nodige medewerking met betrekking tot de
gebruiksbepalingen; en (ii) alle nodige toegang tot de door Stoneridge benodigde
informatie;

7.1.2

voldoet aan alle toepasselijke wetten en regelgeving met betrekking tot zijn
activiteiten in het kader van de overeenkomst, zonder dat dit van invloed is op zijn
andere verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst;

7.1.3

voert alle overige, in de overeenkomst omschreven taken tijdig en efficiënt uit;

7.1.4

zorgt ervoor dat de geautoriseerde gebruikers de diensten volgens de overeenkomst
uitvoeren en is verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen in het nakomen
van de overeenkomst door niet-geautoriseerde gebruikers;

7.1.5

zal alle noodzakelijke licenties, toestemmingen en vergunningen verwerven en
onderhouden die Stoneridge en zijn onderaannemers nodig hebben om aan hun
verplichtingen in het kader van de overeenkomst te voldoen (waaronder begrepen,
maar niet beperkt tot, de diensten);

7.1.6

zal niet proberen om de volledige diensten of het Stoneridge-systeem, of delen
daarvan, te decompileren, reverse-compileren, disassembleren, reverse-engineeren
of te klonen, of om deze op andere wijze om te zetten in een voor mensen leesbare
vorm; en

7.1.7

zal geen producten of diensten creëren die concurreren met de diensten uit hoofde
van deze overeenkomst.

Apparatuur van de klant
7.2.1

De klant waarborgt dat zijn informatietechnologie (met inbegrip van hardware en
software) voldoet aan de relevante specificaties die van tijd tot tijd door Stoneridge
worden verstrekt.

7.2.2

De klant zal: (i) op zijn informatietechnologie antivirussoftware installeren en
onderhouden waarmee toegang wordt verkregen tot de diensten; en (ii) zich geen
toegang verschaffen tot virussen en deze niet opslaan, verspreiden of verzenden
tijdens het gebruik van de diensten.

7.2.3

De klant aanvaardt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor: (i) enige schade aan
zijn informatietechnologie; of (ii) enige inbreuk op zijn beveiligingssystemen (zoals
niet-geautoriseerde toegang), door het gebruik van de diensten.

Aanmeldgegevens
7.3.1

De klant neemt de uitsluitende verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van
de aanmeldgegevens.

7.3.2

7.4

7.5

De klant zal:
7.3.2.1

zorg dragen voor de geheimhouding van de aanmeldgegevens;

7.3.2.2

ervoor zorgen dat de autorisatie van geautoriseerde gebruikers die niet
langer in dienst zijn of niet langer door de klant zijn aangesteld, wordt
ingetrokken; en

7.3.2.3

Stoneridge onmiddellijk op de hoogte stellen van elke nietgeautoriseerde toegang tot de diensten.

Gebruik van de diensten en het Stoneridge-systeem
7.4.1

De klant waarborgt dat er geen bestanden (anders dan de bestanden die door de
diensten en het Stoneridge-systeem worden ondersteund) naar het Stoneridgesysteem worden geüpload en/of overgedragen.

7.4.2

De klant waarborgt dat de diensten en het Stoneridge-systeem niet worden gebruikt
om:
7.4.2.1

Stoneridge of derden te benadelen of anderszins schade te berokkenen;

7.4.2.2

ongeautoriseerde toegang te verkrijgen of pogingen daartoe te
ondernemen tot informatie, servers of accounts;

7.4.2.3

pogingen te ondernemen om het systeem of netwerk te verkennen,
scannen of testen op kwetsbaarheden of om inbreuk te plegen op de
beveiliging of authenticatiemaatregelen;

7.4.2.4

het Stoneridge-systeem te manipuleren, ontregelen of om op andere
wijze schade toe te brengen;

7.4.2.5

pogingen te ondernemen om de dienstverlening aan andere klanten,
hosts of netwerken te ontregelen, waaronder begrepen, maar niet
beperkt tot, het verzenden van virussen via het Stoneridge-systeem, het
overbelasten of overspoelen ("overloading”, respectievelijk “flooding”)
van
de
website
met
netwerkaanvragen,
spam
of
emailbombardementen (“spamming”, respectievelijk “mailbombing”) of
het laten crashen van de website; en

7.4.2.6

om diensten te verlenen aan derden.

Gegevens
7.5.1

De klant neemt de exclusieve verantwoordelijkheid op zich voor de gegevens
(inclusief, maar niet beperkt tot, het waarborgen van de betrouwbaarheid van de
gegevens en het corrigeren van eventuele fouten).

7.5.2

De klant zorgt ervoor dat de gegevens:
7.5.2.1

vrij zijn van virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere
kwaadaardige software of code;

7.5.2.2

een overeengekomen formaat hebben;

7.6

7.5.2.3

niet op enigerlei andere wijze in staat zijn om schade toe te brengen aan
de diensten of het Stoneridge-systeem of deze negatief te beïnvloeden;

7.5.2.4

geen verboden, illegaal of onethisch materiaal bevatten; en

7.5.2.5

geen inbreuk plegen op de IER's van Stoneridge en/of derden.

7.5.3

De klant neemt de exclusieve verantwoordelijkheid op zich voor de overdracht van
gegevens naar de OPTAC3-server en/of de DigiCentral-server in het kader van de
OPTAC3-services.

7.5.4

Stoneridge neemt de exclusieve verantwoordelijkheid op zich voor de gegevens op
de DigiCentral-server in het kader van de online services, tenzij: (i) het gebruik van
het mobiele netwerk niet ononderbroken of vrij van storingen verloopt; of (ii) de
overdracht op andere wijze wordt onderbroken door de klant of derden.

Card Hotel
Indien Card Hotel deel uitmaakt van de diensten:

7.7

7.6.1

zal de klant een geldige bedrijfskaart aan Stoneridge verstrekken en zal de klant
ervoor zorgen dat deze geldig blijft.

7.6.2

neemt de klant de uitsluitende verantwoordelijkheid op zich om ervoor te zorgen
dat de bedrijfskaart op de juiste wijze op de tachograaf wordt aangesloten.

SIM-kaarten
7.7.1

De klant zal:
7.7.1.1

de SIM-kaart niet verhuren, uitlenen of verkopen;

7.7.1.2

de SIM-kaart uitsluitend gebruiken voor de diensten;

7.7.1.3

niet proberen om de SIM-kaart of enig ander onderdeel van de
apparatuur te manipuleren of te vernietigen (met inbegrip van de
verbinding met het Stoneridge-systeem);

7.7.1.4

de SIM-kaart niet uit de apparatuur verwijderen. Indien de SIM-kaart
wordt gebruikt in apparatuur van derden is Stoneridge gerechtigd om
een schadevergoeding te eisen voor eventuele verliezen die te wijten
zijn aan een dergelijk gebruik, niettegenstaande enige andere
rechtsmiddelen die Stoneridge mogelijk tot zijn beschikking heeft;

7.7.1.5

Stoneridge bij verlies of diefstal van de SIM-kaart onmiddellijk op de
hoogte stellen, zodat: (i) de SIM-kaart kan worden geblokkeerd; en (ii)
Stoneridge een vervangende SIM-kaart kan verstrekken. Stoneridge
brengt aan de klant de kosten voor een nieuwe SIM-kaart in rekening
volgens de prijslijst in de offerte. De klant neemt de uitsluitende
verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de SIM-kaart en van
het gebruik van de diensten door de klant en derden totdat de SIMkaart is geblokkeerd. Voor alle duidelijkheid zal de klant: (i) betaling
verschuldigd blijven voor de diensten; en (ii) geen recht hebben op het

in mindering brengen van de kosten voor de periode dat de SIM-kaart
is geblokkeerd of niet bruikbaar is.
8.

OPSCHORTING

8.1

Stoneridge heeft het recht om de diensten onmiddellijk op te schorten als Stoneridge ontdekt,
of redenen heeft om te vermoeden dat, de klant bij het gebruik van de diensten inbreuk pleegt
op een van de voorwaarden van de overeenkomst.

8.2

In afwijking van het bepaalde in voorwaarde 8.1, zal Stoneridge doen wat redelijkerwijs kan
worden verwacht om de klant vooraf op de hoogte te stellen van de opschorting en om de
klant in de gelegenheid te stellen om een dergelijke inbreuk binnen 24 uur te herstellen, tenzij
het op dergelijke wijze op de hoogte stellen bij wet is verboden.

8.3

Stoneridge heeft bovendien het recht om de diensten op te schorten als:
8.3.1

het daartoe wettelijk verplicht is;

8.3.2

de klant een achterstallige factuur niet binnen veertien (14) dagen betaalt; of

8.3.3

de klant een redelijk verzoek tot opschorting indient.

8.4

Voor alle duidelijkheid dient de klant dus ook tijdens de opschorting de kosten van de
diensten te betalen.

8.5

Stoneridge heeft het recht om de klant administratiekosten in rekening te brengen als de
diensten na de opschorting worden hervat.

9.

PERSOONSGEGEVENS

9.1

Binnen de context van deze voorwaarde wordt onder “wetgeving voor
gegevensbescherming” verstaan: de Britse General Data Protection Act van 1998, EUverordening 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en eventuele
opvolgende wetgeving.

9.2

Beide partijen onderwerpen zich aan alle toepasselijke vereisten van de wetgeving voor
gegevensbescherming en de overeenkomst voor gegevensverwerking tussen Stoneridge en de
klant.

10.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1

De klant erkent en gaat ermee akkoord dat Stoneridge (en zijn partners) en/of licentiegevers
eigenaar zijn van alle op de diensten rustende intellectuele eigendomsrechten (IER's). Tenzij
uitdrukkelijk in deze overeenkomst vermeld, kan de klant in het kader daarvan geen rechten
doen gelden op enige IER's met betrekking tot de diensten.

10.2

Stoneridge zal de klant vrijwaren voor verliezen, schadeclaims, schade, onkosten en kosten
die voortvloeien uit enige claim dat de diensten inbreuk maken op enige IER's, mits:
10.2.1

Stoneridge tijdig op de hoogte wordt gesteld van een dergelijke claim;

10.2.2

de klant op redelijke wijze medewerking aan Stoneridge verleent bij het verweer
tegen en de schikking van de claim; en

10.2.3

Stoneridge heeft de exclusieve bevoegdheid bij het verweer tegen of de schikking
van de claim.

10.3

Bij het verweer tegen of de schikking van een eventuele claim, kan Stoneridge voor de klant
het recht verwerven om de diensten te kunnen blijven gebruiken, om de diensten te vervangen
of te herzien, zodat deze niet langer een inbreuk betekenen of – als zulke rechtsmiddelen niet
redelijkerwijs beschikbaar zijn – om deze overeenkomst met de klant binnen twee (2)
werkdagen op te zeggen zonder dat daar enige extra aansprakelijkheid uit voortvloeit of een
eventuele verplichting tot betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding of andere
bijkomende kosten aan de klant.

10.4

In geen geval kan Stoneridge (en zijn partners) door de klant aansprakelijk worden gesteld,
voor zover de vermeende inbreuk gebaseerd is op:
10.4.1

een herziening van de diensten door enige andere partij dan Stoneridge; of

10.4.2

het gebruik door de klant van de diensten op een wijze die in strijd is met de
instructies die door Stoneridge aan de klant zijn gegeven; of

10.4.3

het gebruik van de diensten door de klant nadat de klant van Stoneridge of enige
bevoegde autoriteit een kennisgeving heeft ontvangen van de vermeende of
werkelijke inbreuk.

10.5

In het voorgaande worden de exclusieve, aan de klant toekomende rechten en de volledige
verplichtingen en aansprakelijkheid van Stoneridge (met inbegrip van zijn partners)
beschreven bij inbreuk op enige IER's.

10.6

De klant zal Stoneridge vrijwaren voor verliezen, schadeclaims, schade, onkosten en kosten
die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik door de klant van de diensten, mits:
10.6.1

de klant tijdig op de hoogte wordt gesteld van een dergelijke claim;

10.6.2

Stoneridge op redelijke wijze medewerking aan de klant verleent bij het verweer
tegen en de schikking van een dergelijke claim; en

10.6.3

de klant de exclusieve bevoegdheid heeft bij het verweer tegen of de schikking van
de claim.

11.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.1

Behoudens voorwaarde 11.3 kan Stoneridge niet aansprakelijk worden gesteld – of dit nu
gebeurt op grond van een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid of inbreuk op
een wettelijke verplichting), een overeenkomst, verkeerde voorstelling van zaken, teruggaaf of
anderszins – voor winstderving, reputatieschade of verloren goodwill, omzetverlies of gemiste
zakelijke kansen en/of vergelijkbare verliezen of het verlies of de beschadiging van gegevens
of informatie, puur economische schade of voor enige bijzondere indirecte schade of
gevolgschade, kosten, schadevergoedingen of onkosten die op enigerlei wijze uit de
overeenkomst voortvloeien.

11.2

Tenzij uitdrukkelijk en specifiek in deze overeenkomst vermeld:
11.2.1

neemt de klant de exclusieve verantwoordelijkheid op zich voor de verkregen
resultaten door het gebruik van de diensten, voor de rapportages door de klant en
voor de conclusies die uit een dergelijk gebruik worden getrokken. erkent de klant

dat de door Stoneridge uitgevoerde gegevensanalyse geen definitief en
gezaghebbend uitsluitsel geeft over het al dan niet in overeenstemming zijn met de
wetgeving van de opgegeven rij-, werk- en rusttijden. Stoneridge is niet
aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van fouten of nalatigheden in
enige informatie, instructies of gegevens die in verband met de diensten door de
klant aan Stoneridge zijn verstrekt, of van eventuele acties die door Stoneridge zijn
ondernomen op aanwijzing van de klant;

11.3

11.2.2

worden alle garanties, verklaringen, voorwaarden en eventuele impliciete wettelijke
of gemeenrechtelijke voorwaarden, voor zover toegestaan door het toepasselijke
recht, uitgesloten van de gebruiksbepalingen; en

11.2.3

worden de diensten en rapporten aan de klant verstrekt in de alsdan bevindende
staat.

Niets in deze overeenkomst ontheft Stoneridge van de aansprakelijkheid voor:
11.3.1

het overlijden of lichamelijk letsel door nalatigheid van de leverancier; of

11.3.2

fraude of een verkeerde voorstelling van zaken.

11.4

Behoudens voorwaarde 11.3 wordt de totale aansprakelijkheid van Stoneridge – of dit nu
gebeurt op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid of
inbreuk op een wettelijke verplichting), verkeerde voorstelling van zaken, teruggaaf of
anderszins – die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst of de overweging daarvan,
beperkt tot de totale door de klant betaalde kosten in de 12 maanden direct voorafgaand aan
de datum waarop de schadeclaim is ontstaan.

12.

TERMIJN EN OPZEGGING

12.1

Tenzij de overeenkomst op andere wijze, volgens de gebruiksbepalingen wordt opgezegd,
vangt de overeenkomst aan op de begindatum met een looptijd van 24 maanden (“de
bindende termijn”). De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een termijn
van twaalf (12) maanden (“verlengingstermijn”), tenzij:
12.1.1

een van beide partijen de wederpartij schriftelijk op de hoogte stelt van de
opzegging. Dit moet ten minste drie maanden gebeuren vóór het einde van de
bindende termijn of een eventuele verlengingstermijn. In dat geval loopt de
overeenkomst af op de vervaldatum van de toepasselijke bindende termijn of van de
lopende verlengingstermijn; of

12.1.2

de overeenkomst op andere wijze wordt opgezegd volgens de gebruiksbepalingen.

12.2

Als de overeenkomst wordt opgezegd volgens de navolgende voorwaarde 12.3 (of anderszins
gedurende de bindende termijn), is de klant aansprakelijk voor de gemaakte kosten voor de
SIM-kaartdiensten gedurende de bindende termijn.

12.3

Zonder gevolgen voor enig ander recht of rechtsmiddel waarover partijen beschikken, kunnen
beide partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen door de wederpartij
daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen indien:
12.3.1

de wederpartij enige andere bepaling van de overeenkomst schendt en als die
schending onherstelbaar is of (als die schending wel herstelbaar is) als die partij de
schending niet herstelt binnen een termijn van dertig (30) dagen nadat de partij
daartoe een schriftelijk verzoek heeft ontvangen;

12.3.2

de wederpartij enige stap of actie onderneemt omdat de partij onder bewind
geplaatst wordt of voorlopig wordt geliquideerd, of met haar crediteuren een
akkoord wordt gesloten of regeling wordt getroffen, de partij wordt ontbonden, er
een curator wordt aangesteld over de bezittingen van de partij of als de
bedrijfsvoering wordt gestaakt;

12.3.3

de wederpartij de bedrijfsvoering of een substantieel gedeelte daarvan opschort of
dreigt op te schorten, dan wel staakt of dreigt te staken; of

12.3.4

de financiële positie van de wederpartij zodanig verslechtert, dat het vermogen om
op toereikende wijze aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te
voldoen, volgens de opzeggende partij in gevaar komt.

13.

GEVOLGEN VAN OPZEGGING

13.1

De opzegging of het aflopen van de overeenkomst heeft geen invloed op eventuele rechten,
rechtsmiddelen, verplichtingen of aansprakelijkheid van de partijen die zijn opgebouwd of
ontstaan tot de opzegdatum of vervaldatum, met inbegrip van het recht om een
schadevergoeding te eisen met betrekking tot eventuele schendingen van de overeenkomst die
zich voor de opzegdatum of vervaldatum hebben voorgedaan.

13.2

Bij opzegging van de overeenkomst:
13.2.1

dient de klant onmiddellijk alle uitstaande, onbetaalde facturen en verschuldigde
rente aan Stoneridge te voldoen, en zal Stoneridge een factuur indienen voor reeds
geleverde, maar nog niet gefactureerde diensten, die onmiddellijk na ontvangst
door de klant dient te worden betaald; en

13.2.2

retourneert de klant alle Stoneridge-eigendommen en -rapporten die nog niet
volledig zijn betaald. Mocht de klant daarbij in gebreke blijven, dan is Stonebridge
gerechtigd om zich toegang te verschaffen tot de bedrijfsgebouwen en -terreinen
van de klant en de desbetreffende eigendommen en rapporten in beslag te nemen.
Tenzij deze eigendommen en rapporten zijn geretourneerd, heeft de klant de
exclusieve verantwoordelijkheid voor het veilig bewaren ervan en mag de klant de
desbetreffende zaken niet gebruiken voor doelen die geen verband houden met de
overeenkomst.

13.3

Vanaf de datum waarop de overeenkomst wordt opgezegd, heeft de klant nog drie (3)
maanden toegang tot de gegevens die zijn geüpload naar de OPTAC3-server en/of de
DigiCentral-server. Daarna zal Stoneridge alle gegevens in zijn beheer verwijderen. Voor alle
duidelijkheid: na de datum waarop de overeenkomst wordt opgezegd, kan de klant geen
nieuwe gegevens meer uploaden naar de OPTAC3-server en/of de DigiCentral-server.

14.

VERTROUWELIJKHEID

14.1

De klant verbindt zich ertoe om aan geen enkele persoon vertrouwelijke informatie openbaar
te maken. De klant zal de vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk bewaren en zal deze
op dezelfde wijze opslaan als zijn eigen vertrouwelijke informatie. De klant mag de
vertrouwelijke informatie bekendmaken aan zijn werknemers en agenten die deze informatie
nodig hebben om de verplichtingen van de klant in het kader van de overeenkomst te kunnen
vervullen. De klant waarborgt dat zijn werknemers en agenten aan deze voorwaarde 14.1
voldoen.

14.2

De bepalingen in voorwaarde 14.1 vormen geen beletsel voor de klant om vertrouwelijke
informatie te onthullen indien de wet, een bevoegde rechterlijke instantie, een
overheidsinstantie of een regelgevende instantie hem daartoe verplicht.

14.3

Op het verzoek van Stoneridge dient de vertrouwelijke informatie aan Stoneridge te worden
geretourneerd of te worden vernietigd. Voor alle duidelijkheid: dit is met inbegrip van kopieën
van de vertrouwelijke informatie. De klant zal binnen zeven (7) dagen nadat de vernietiging is
voltooid, schriftelijk bevestigen dat hij alle vertrouwelijke informatie heeft vernietigd.

15.

OVERMACHT

15.1

Geen van de partijen is aansprakelijk jegens de wederpartij als zij wordt verhinderd of
vertraagd bij het nakomen van haar verplichtingen (met uitzondering van
betalingsverplichtingen) in het kader van de overeenkomst als een dergelijke nalatigheid het
gevolg is van een overmachtssituatie, mits de wederpartij op de hoogte wordt gesteld van de
vertraging en van de verwachte duur ervan.

15.2

Als het geval van overmacht langer dan negentig (90) dagen duurt, kunnen beide partijen de
overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, mits de wederpartij op de hoogte wordt
gesteld van de opzegging. Voor alle duidelijkheid: de klant dient Stoneridge te betalen voor
alle diensten die zijn verleend tot de datum van opzegging.

16.

OVERIGE VOORWAARDEN

16.1

Adreswijziging: De klant neemt de exclusieve verantwoordelijkheid op zich en draagt er
zorg voor dat de contactgegevens die bij Stoneridge worden ingediend, correct zijn. De klant
stelt Stoneridge op de hoogte van eventuele wijzigingen in zijn contactgegevens (niet later dan
op het moment waarop de gegevens zijn gewijzigd).

16.2

Kennisgevingen: Kennisgevingen die in het kader van de overeenkomst naar de klant
moeten worden gestuurd, moeten schriftelijk worden overgebracht. Een via e-mail verzonden
kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen op de dag waarop deze is verzonden. Een via de
post verzonden kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen drie (3) werkdagen nadat deze is
verzonden. Een door een koerier afgegeven kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen op
het bezorgadres.

16.3

Toewijzing: Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stoneridge zal de klant geen
van de rechten of verplichtingen in het kader van deze overeenkomst toewijzen, overdragen,
opdragen, uitbesteden of op enige andere wijze verhandelen. Stoneridge kan te allen tijde zijn
rechten en verplichtingen in het kader van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk toewijzen,
overdragen, opdragen, uitbesteden of op enige andere wijze verhandelen.

16.4

Publiciteit: Stoneridge behoudt zich het recht voor om in zijn reclame-uitingen en ander
marketingmateriaal een algemene omschrijving op te nemen van de klant en de aan hem
verleende diensten.

16.5

Volledige overeenkomst: Dit contract vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen
en treedt in de plaats van en maakt ongedaan alle voorafgaande overeenkomsten, contracten
of gezamenlijk ondernomen activiteiten met betrekking tot het onderwerp van de huidige
overeenkomst, ongeacht of deze schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen.

16.6

Geschiktheid van de diensten: De klant bepaalt of de te verlenen diensten geschikt zijn
voor de doeleinden waarvoor de klant deze bestelt. De klant erkent dat hij bij het aangaan van

deze overeenkomst niet afgaat op enige verklaring, voorstelling van zaken, verzekering of
garantie die niet in de overeenkomst is vastgelegd.
16.7

Partiële nietigheid: Als een bepaling in de overeenkomst ongeldig, onwettig of nietafdwingbaar wordt, wordt deze als vervallen beschouwd, zonder dat dit gevolgen heeft voor de
geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van de overeenkomst.

16.8

Afstandsverklaring: Mocht een partij in gebreke blijven om enig recht of rechtsmiddel in
het kader van de overeenkomst of de wet uit te oefenen of dat met vertraging doen, betekent
dit niet dat de desbetreffende partij afstand doet van enig recht of rechtsmiddel, noch zal dit
de uitoefening van een dergelijk of enig ander recht of rechtsmiddel voorkomen of beperken.

16.9

Wijzigingen op de gebruiksbepalingen: Stoneridge kan deze gebruiksbepalingen van
tijd tot tijd actualiseren. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksbepalingen van tijd
tot tijd te controleren op eventuele wijzigingen. Stoneridge zal doen wat redelijkerwijs kan
worden verwacht om u op de hoogte te stellen van wezenlijke wijzigingen. Door uw voortgezet
gebruik van de website en/of diensten na het publiceren ("posten") van wijzigingen geeft u
aan dat u deze wijzigingen accepteert en dat u ermee akkoord gaat.

16.10

Geen partnerschap: Niets in de formulering of uitvoering van de overeenkomst heeft het
oogmerk om een partnerschap tussen de partijen tot stand te brengen of om een van beide
partijen de bevoegdheid te geven om als agent namens de wederpartij op te treden. Verder
heeft geen van beide partijen de bevoegdheid om de wederpartij op enige andere wijze te
binden.

16.11

Inhoud van derden: Stoneridge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verlies of
schade die voortvloeit uit informatie of koppelingen van derden op de website.

16.12

Interpretatie: Clausule en artikel zijn niet van invloed op de interpretatie van deze
overeenkomst. Tenzij uit de context anders voortvloeit, omvatten meervoudsvormen van
woorden ook de enkelvouden, en vice versa. Mocht er sprake zijn van enige discrepantie
tussen de gebruiksbepalingen en de offerte, dan zijn de gebruiksbepalingen doorslaggevend.

16.13

Exportrestricties: Stoneridge verleent geen diensten en levert geen Stoneridge-systemen
aan landen waarvoor exportrestricties zijn ingesteld door het land waar de klant actief is, de
VN, de EU of de VS. Het gebruik van de diensten in de desbetreffende landen is niet
toegestaan.

16.14

Verklaring ethisch ondernemerschap: Stoneridge houdt zich aan de regelgeving voor
ethische ondernemerschap volgens de UK Bribery Act van 2010. Stoneridge voert een
zerotolerancebeleid met betrekking tot omkoperij of andere activiteiten die bijdragen aan
onethisch of corrupt zakelijk handelen. Een kopie van het desbetreffende beleid van
Stoneridge is op verzoek verkrijgbaar via ethics.eu@stoneridge.com.

17.

GESCHILLEN

17.1

Op deze overeenkomst of op eventuele uit de overeenkomst, dan wel uit het onderwerp of de
totstandkoming van de overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdende
geschillen of claims is de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing.

17.2

Elke partij gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de Engelse rechter bij uitsluiting bevoegd
is om eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdende
geschillen of claims te beslechten.

