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Productbijlage bij de algemene voorwaarden van TomTom Telematics
- Voorwaarden verhuur van Producten
Tezamen met de algemene voorwaarden van TomTom Telematics. de volgende clausules zijn van toepassing op de huur van TomTom-producten.

1 – Verbintenissen en verplichtingen van de Klant

3 – Inspectie en Claims

1.1 De Klant zal: (I) zich gedragen als verantwoordelijke gebruiker van het Product; (II) het
Product uitsluitend gebruiken voor het doel ervan, dit op zorgvuldige en correcte wijze, overeenkomstig de instructies en specificaties van TomTom; (III) zorgen dat alle aan de Klant door het
Contract opgelegde beperkingen en verplichtingen ook van toepassing zijn op zijn Partners en
gebruikers; en (IV) zorgen dat alle dergelijke Partners en gebruikers volledig zullen voldoen aan
al dergelijke beperkingen en verplichtingen.

3.1 De Klant is verplicht om de Producten bij levering, of in elk geval zo snel mogelijk, te
inspecteren of te laten inspecteren. In dat verband is de Klant verplicht om na te gaan of de
Producten voldoen aan de in het Contract gestelde vereisten, namelijk: (I) dat de juiste Producten zijn geleverd; (II) dat de hoeveelheid overeenkomt met het in het Contract bepaalde
aantal; en (III) dat de geleverde Producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of,
bij ontstentenis van een dergelijke overeenkomst, voldoen aan de eisen gesteld voor normale
gebruiks- of handelsdoelen. Indien gebreken worden geconstateerd, is de Klant verplicht om
TomTom daarvan direct schriftelijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van de aard en
het type van de claim en in overeenstemming met de bepalingen in het Contract.

1.2. De Klant zal de Producten na beëindiging van het Contract retourneren. Na retournering
dienen de Producten wezenlijk in dezelfde staat te verkeren als bij ontvangst met uitzondering
van reguliere slijtage. De Klant zal alle te retourneren Producten op gepaste wijze verpakken voor
verzending en zal aansprakelijk zijn voor eventuele schade die is ontstaan tijdens de retourzending.
1.3 De vervangingskosten in geval van verloren of wezenlijk beschadigde Producten zijn voor
rekening van de Klant en zullen op eerste verzoek van TomTom aan TomTom worden betaald. De
klant is verantwoordelijk voor het betalen van de maandelijkse huurkosten tot de datum waarop
TomTom de vervangingskosten heeft ontvangen. Onder "materiële beschadiging" wordt in de
context van dit artikel verstaan alle schade aan de Producten van een zodanige omvang, dat de
kosten van reparatie gelijk aan 50% of meer bedragen van de alsdan geldende marktwaarde van
de Producten.
1.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TomTom zal de Klant Producten niet
verkopen, bezwaren, overdragen, onderverhuren, verwijderen, wijzigen, aanpassen of repareren
en de Producten zullen te allen tijde onder de directe controle, toezicht en supervisie van de Klant
blijven staan.
1.5 De Klant zal alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Producten naleven. De Klant zal TomTom volledige medewerking verlenen en redelijke assistentie bieden in
het geval dat TomTom bepaalde of alle Producten van TomTom terugroept.
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2 – Levering van Producten
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2.1 Levering door TomTom wordt geacht te hebben plaatsgevonden, zoals overeengekomen
in het Contract. Transport van de Producten naar de Klant zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van het contract. Levering zal Vrachtvrij inclusief verzekering (CIP
Inco-voorwaarden 2010) zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. TomTom is gerechtigd
om de levering in delen uit te voeren en elke deellevering mag afzonderlijk worden gefactureerd.
2.2 De Producten die door TomTom aan de Klant worden geleverd, staan vermeld op de contractbevestiging en alle door de Klant geplaatste Bestellingen zijn onder voorbehoud van de
beschikbare voorraad. Een overeengekomen leverdatum is geen definitieve leverdatum, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. TomTom zal al het mogelijke doen om het
Product tijdig te leveren.
2.3 Indien levering heeft plaatsgevonden overeenkomstig het Contract en de Klant weigert of
nalaat om de Producten zonder goede reden in ontvangst te nemen, blijft de Klant desalniettemin verplicht om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. In een dergelijk geval zullen de
Producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Klant.

3.2 De Klant is verplicht om, na tijdige kennisgeving van de claim, de Producten te behouden
tot TomTom gelegenheid heeft gehad om dergelijke Producten te inspecteren of tot de Klant
bericht heeft gehad dat TomTom afziet van zijn recht van inspectie. De Producten kunnen
uitsluitend worden geretourneerd aan TomTom nadat TomTom zijn voorafgaande schriftelijke
toestemming heeft verleend (e-mail is toegestaan) en overeenkomstig met de door TomTom
bepaalde voorwaarden. Indien TomTom de claim legitiem acht, zal TomTom naar eigen goeddunken de Producten vervangen of een creditnota afgeven.
3.3 De Klant is te allen tijde verplicht om de geleverde Producten in een goede en correcte
staat te bewaren. Indien de Klant deze bepaling niet naleeft, zal zijn recht op herstel vervallen.

4 – Behoud van eigendomsrecht
4.1 TomTom behoudt alle juridische en economische eigendomsrechten op de Producten.
De Klant verkrijgt geen eigendomsrecht of andere rechten op de Producten, behalve de hierin
uitdrukkelijk verleende rechten.
4.2 De Klant zal de afbeeldingen op de Producten waarmee het eigendom van TomTom
wordt aangegeven niet verwijderen of afdekken.
4.3 In het geval dat derde partijen rechten doen gelden of uitoefenen op de Producten, of
van plan zijn zulks te doen, zal de Klant: (I) TomTom daarvan direct schriftelijk in kennis stellen;
en (II) de betreffende derde partijen direct schriftelijk in kennis stellen van de eigendomsrechten van TomTom op het betreffende Product.
4.4 Indien de Klant in gebreke blijft op grond van het Contract of er reden is om aan te
nemen dat de Klant een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, is TomTom gerechtigd
om de aan TomTom toebehorende Producten te verwijderen en aan de Klant of een derde
partij die de Producten namens de Klant in bezit heeft, te ontnemen op kosten van de Klant.
De Klant is verplicht alle medewerking te verlenen die nodig is betreffende de de-installatie en
verwijdering en zal aansprakelijk zijn voor alle redelijke kosten die zijn gemaakt in verband met
de de-installatie en verwijdering.
4.5 De Klant zal de Producten bewaren gescheiden van alle andere door de Klant gehouden
goederen, zodat deze gemakkelijk herkenbaar blijven als het eigendom van TomTom; en (I)
de Producten vanaf de datum van levering in goede staat bewaren en voor hun volle prijs
verzekerd houden tegen alle risico's; en (II) TomTom onmiddellijk op de hoogte brengen als de
Klant wordt onderworpen aan een van de gebeurtenissen genoemd in artikel 3.2 of artikel 3.3
van de Algemene voorwaarden van TomTom Telematics. (III) TomTom de informatie over de
Producten verstrekken die TomTom van tijd tot tijd kan verlangen.

5 – Verzekering van Producten
De Klant zal de Producten verzekerd houden tegen alle risico's van verlies of schade door welke oorzaak dan ook voor ten minste de volledige vervangingswaarde en zal TomTom daarvan
op verzoek bewijzen verstrekken.
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