LICENTIEBEPALINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS VAN AUTOMOTIVE PRODUCTEN
Deze licentie-overeenkomst voor eindgebruikers ('EULA') is een wettelijke overeenkomst tussen u en TomTom International B.V. ('TomTom').
U aanvaard dat deze EULA uitvoerbaar is zoals elke andere schriftelijke onderhandelde overeenkomst die door u is ondertekend. Deze EULA is
van toepassing op uw gebruik van de TomTom software, diensten of alle andere materialen door of namens TomTom aan u beschikbaar gesteld
(collectief de 'Diensten').
Lees deze EULA zorgvuldig. Door op de knop 'aanvaard' hieronder te drukken gaat u akkoord met alle bepalingen en voorwaarden van deze
EULA. Indien u niet akkoord gaat met de bepalingen van deze licentie, zullen wij geen licentie voor de diensten aan u verlenen en zult u de
diensten niet kunnen gebruiken.
1) TOEKENNEN VAN LICENTIE: In overweging nemend dat u zich houdt aan de bepalingen van deze EULA, verleent TomTom u bij deze een
niet-exclusieve, persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om de diensten voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik aan te wenden volgens
de bepalingen van deze EULA en uitsluitend in combinatie met het hardwareapparaat dat in uw voertuig is ingebouwd. Deze licentie verleent
geen enkel recht op het verkrijgen van toekomstige upgrades, updates of aanvullingen op de diensten. Indien upgrades, updates of aanvullingen
op de diensten echter worden verkregen, valt het gebruik van zulke upgrades of updates onder deze EULA en de wijzigingen ervan tenzij andere
bepalingen horen bij de upgrades, updates of aanvullingen, in welk geval die bepalingen van toepassing zijn.
2) BEPERKINGEN: U mag de diensten niet huren, verhuren, in het openbaar presenteren, laten werken of uitzenden of in enige andere vorm
distribueren. Behalve indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving zult u de diensten of enig deel ervan niet kopiëren of wijzigen of
nabouwen, reverse-engineering toepassen of uit elkaar halen, noch zult u enig persoon toestaan dit te doen.
Met inachtneming van de TomTom Places service mag u: (i) de zoekresultaten van het formaat of order waarin ze aan u zijn geleverd via de
TomTom Places Service niet wijzigen, veranderen, bewerken, uitgeven, samenvoegen of anderszins veranderen, waartoe ook behoort het
wijzigen, veranderen, uitgeven of anderszins veranderen van enige handelsmerken die worden getoond als onderdeel van de zoekresultaten; (ii)
de zoekresultaten niet combineren, vermengen of samenvoegen met enige andere zoekresultaten van diensten, waaronder Google Local Search;
(iii) de zoekresultaten niet doorverkopen, vercommercialiseren, tot een syndicaat verenigen of er anderszins enige inkomsten uit verkrijgen, direct
of indirect, of een derde toestaan inkomsten uit de zoekresultaten te verkrijgen; (iv geen actie ondernemen welke de mogelijkheid van TomTom
om enige advertentie-inkomsten te berekenen voortkomend uit de zoekresultaten zou verhinderen, hinderen, verdraaien of anderszins
belemmeren.
3) EIGENDOM: Auteursrecht en intellectuele, industriële en/of eigendomsrechten van de diensten zijn eigendom van TomTom en/of haar
leveranciers. TomTom staat u toe de diensten alleen te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van deze EULA. Alle rechten die niet specifiek
worden verleend in deze EULA zijn aan TomTom voorbehouden. Voor zover van toepassing erkent u dat u geen recht op toegang heeft tot de
diensten in broncode of in onbeveiligde codering of met opmerkingen.
4) VERTROUWELIJKHEID: U erkent en stemt ermee in dat de ontwikkeling van de diensten door TomTom een aanzienlijke hoeveelheid tijd en
geld heeft gekost en dat ze vertrouwelijk zijn en een handelsgeheim van TomTom en/of derden vormen. U stemt ermee in de diensten in strikte
vertrouwelijkheid te handhaven en deze aan geen enkel persoon te openbaren of toegang ertoe verschaffen.
5) SOFTWARELICENTIES VAN DERDEN: De diensten kunnen gebruik maken van software van derden. Niettegenstaande clausules 2, 3 en 4,
kan het gebruik van sommige materialen van derden in de Software onderhevig zijn aan andere bepalingen en voorwaarden. De officiële
kennisgeving van auteursrecht en specifieke licentievoorwaarden van deze software codes en algoritmen van derden kunt u vinden via
http://www.tomtom.com. U stemt bij dezen in met de bepalingen en voorwaarden van dergelijke software van derden.
6) BEPERKTE GARANTIE:
a) U ERKENT DAT DE DIENSTEN NIET ZIJN ONTWIKKELD OM AAN UW INDIVIDUELE BEHOEFTEN TE VOLDOEN EN DAT HET
DERHALVE UW VERANTWOORDELIJKHEID IS ERVOOR TE ZORGEN DAT DE PROGRAMMA'S EN FUNCTIES VAN DE
DIENSTEN AAN UW BEHOEFTEN VOLDOEN. TOMTOM KAN NIET GARANDEREN DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF
FOUTLOOS FUNCTIONEREN EN GARANDEERT DIT NIET. U MOET VOORAL REKENING HOUDEN MET HET FEIT DAT,
WANNEER U DE SOFTWARE GEBRUIKT IN EEN NAVIGATIESYSTEEM, ER BEREKENINGSFOUTEN KUNNEN VOORKOMEN
ALS GEVOLG VAN BIJVOORBEELD DE SITUATIE IN DE PLAATSELIJKE OMGEVING EN/OF ONVOLLEDIGE GEGEVENS.
TOMTOM GARANDEERT NIET DAT DE DIENSTEN KUNNEN SAMENWERKEN MET ENIG ANDER SYSTEEM, APPARAAT OF
PRODUCT (BIJV. SOFTWARE OF HARDWARE).
b) VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, LEVEREN TOMTOM EN ZIJN LEVERANCIERS DE
DIENSTEN 'IN DE STAAT WAARIN ZE VERKEREN EN MET ALLE GEBREKEN', EN WIJST BIJ DEZE ALLE ANDERE GARANTIES
EN VOORWAARDEN, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, VAN DE HAND, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE
(INDIEN BESTAAND) IMPLICIETE GARANTIES, VERPLICHTINGEN OF VOORWAARDEN VOOR VOLDOENDE KWALITEIT,
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF
VOLLEDIGHEID VAN ANTWOORDEN, RESULTATEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN EN HET VERLENEN VAN
ONDERSTEUNING OF IN GEBREKE BLIJVEN VAN VERLENEN VAN ONDERSTEUNING OF ANDERE DIENSTEN, INFORMATIE,
SOFTWARE EN GERELATEERDE INHOUD DOOR MIDDEL VAN DE DIENSTEN OF ANDERSZINS VOORKOMEND UIT HET
GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. ER IS OOK GEEN GARANTIE OF VOORWAARDE VAN RUSTIG GENOT, RUSTIG BEZIT OF
BESCHERMING TEGEN SCHENDING VAN DE DIENSTEN.
c) TOMTOM RICHT UW AANDACHT OP HET FEIT DAT U TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ALLEEN
VERANTWOORDELIJK BENT VOOR DE VERKEERSREGELS (BIJV. GEBRUIK VAN VERPLICHTE EN/OF REDELIJKE EN

GESCHIKTE VEILIGHEIDSMAATREGELEN, JUISTE EN ALGEMEEN VERWACHTE ZORG EN AANDACHT IN DE BESTAANDE
SITUATIE EN SPECIALE ZORG EN AANDACHT ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN). TOMTOM ZAL GEEN
ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH NEMEN (EN WIJST DEZE BIJ DEZE UITDRUKKELIJK AF) VOOR ENIGE SCHADE
ONTSTAAN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IN EEN MOTORVOERTUIG.
7) BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:
a) Noch TomTom noch zijn leveranciers zullen aansprakelijk zijn (op grond van verbintenis, nalatigheid of enige andere oorzaak) jegens u of
jegens enige derde; (i) voor enig onvermogen om enige apparatuur of toegangsgegevens van derden te gebruiken, verlies of beschadiging van
gegevens, verlies van omzet, verlies van winst, verlies van inkomsten en verwachte besparingen, onderbreking van zaken of soortgelijk (of een
dergelijk verlies of schade direct of indirect is); of (ii) voor enig indirect, bijkomend, gevolg verlies of schade in welke vorm ook, in ieder geval
voortkomend uit het gebruik van of onvermogen om de diensten te gebruiken, zelfs indien TomTom is geïnformeerd over de mogelijkheid van
een dergelijk verlies of schade.
b) Niettegenstaande enige schade die u mogelijk ondervindt om welke reden ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle schade die in dit
document wordt genoemd en alle directe of algemene schade op grond van verbintenis of anderszins), zal de volledige aansprakelijkheid van
TomTom en enige van zijn leveranciers voortkomend uit of in verband met deze EULA worden beperkt tot het daadwerkelijk door u betaalde
bedrag voor de diensten in het half jaar voorafgaand aan enige claim of reeks van gerelateerde claims.
c) Niettegenstaande clausules 7(a) en (b), of enige andere zaak in deze EULA, zal niets de aansprakelijkheid van TomTom uitsluiten voor dood of
persoonlijk letsel voortkomend uit zijn nalatigheid, opzettelijk of ernstig nalatig wangedrag, bedrog of frauduleuze verkeerde voorstelling van
zaken of enige andere aansprakelijkheid die niet door toepasselijke wetgeving kan worden uitgesloten.
8) BEËINDIGING: Onverminderd enige andere rechten, kan TomTom deze EULA per direct beëindigen als u niet voldoet aan enige bepaling of
voorwaarde ervan. De bepalingen van deze overeenkomst, die vanwege hun aard/inhoud zijn beoogd te blijven gelden na beëindiging, blijven van
kracht na beëindiging van deze EULA. TomTom behoudt het recht, al of niet met berichtgeving, te stoppen met het aan u leveren van updates,
upgrades en aanvullingen of deze beschikbaar te stellen via het gebruik van de Diensten.
9) KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN: TomTom en andere derden betrokken bij het aan u beschikbaar stellen van de diensten
('Derden') zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites of diensten van enige derden, enige links vermeld in de sites of diensten van
derden of enige wijzigingen of updates van sites of diensten van derden die door de diensten of anderszins worden geleverd. TomTom (en voor
zover van toepassing, alle derden) levert deze koppelingen en toegang tot sites en diensten van derden alleen aan u voor uw gemak en de levering
van enige koppeling of toegang houdt geen aanbeveling in door TomTom of enige derden van de site of dienst van deze derde. Enig gebruik door
u van dergelijke koppelingen of van sites van derden en de manier waarop u zulke sites en koppelingen van derden gebruikt is uw
verantwoordelijkheid en is voor uw risico en u zult deze niet op enige onwettige of frauduleuze manier gebruiken.
10) RECHTEN VAN DERDEN: Een partij die geen partij van deze EULA is heeft geen rechten onder toepasselijke wetgeving met betrekking tot
de rechten van derden om op enige bepaling van deze EULA te vertrouwen of deze af te dwingen, maar dat heeft geen invloed op enig bestaand
of aanwezig recht of rechtsmiddel van een derde met uitzondering van zo'n toepasselijke wetgeving.
11) VOLLEDIGE OVEREENKOMST: Deze EULA (inclusief enige toevoeging of wijziging hieraan die kan worden geleverd met de diensten en
enige andere bepalingen en voorwaarden indien van toepassing), vormt de volledige overeenkomst tussen u en TomTom aangaande de diensten
en ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke mededelingen, voorstellen en verklaringen met betrekking tot de diensten
of enige andere onderwerp dat onder deze EULA valt. Voor zover de bepalingen van enig beleid van TomTom in strijd zijn met de bepalingen
van deze EULA, zullen de bepalingen van deze EULA van kracht zijn. Indien enige bepaling van deze EULA nietig, ongeldig, onuitvoerbaar of
onwettig is, zullen de andere bepalingen volledig van kracht blijven.
12) VERTALINGEN: De Engelse versie van deze EULA is de bepalende versie Alle vertalingen worden alleen voor gemak verstrekt.
13) TOEPASSELIJK RECHT: Deze EULA en enig geschillen die hieruit of in verband met deze EULA ontstaan (inclusief alle niet-contractuele
eisen of geschillen) vallen onder Nederlandse wetgeving. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken is bij
deze niet van toepassing op deze EULA. Alle geschillen die voortkomen uit deze EULA (inclusief enige niet-contractuele eisen of geschillen)
zullen worden beslecht door de rechtbanken van Amsterdam (Nederland), welke alleen bevoegd zullen zijn kennis te nemen van enige van zulke
geschillen.
Als u enige vragen over deze EULA heeft of indien u om welke reden dan ook contact wil opnemen met TomTom, ga dan naar de website van
TomTom http://www.tomtom.com.

