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Algemene Gebruiksvoorwaarden van de COYOTE-Service 

Versie van 15/06/2021 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de 'AGV') regelen de gebruiksvoorwaarden van 
de mobiele applicatie COYOTE (hierna de 'COYOTE-App'), die in handen is van en wordt 
beheerd door de vennootschap COYOTE SYSTEM, vereenvoudigde aandelenvennootschap met 
een kapitaal van 3.412.340,40 euro, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder 
het nummer 518 905 476, met maatschappelijke zetel in Suresnes (92150), 25, quai Gallieni 
(Frankrijk), en vertegenwoordigd door haar Voorzitter, in die hoedanigheid met 
verblijfplaats op de zetel (hierna 'COYOTE SYSTEM'). 

COYOTE SYSTEM behoudt zich het recht voor om deze AGV op elk moment te wijzigen. Die 
wijzigingen zijn tegenstelbaar zodra ze online geplaatst zijn en kunnen niet worden 
toegepast op eerder gesloten overeenkomsten. De laatste versie van de AGV is beschikbaar 
in de COYOTE-App en op de website https://www.coyotesystems.be/nl/ (hierna de 
'COYOTE-Website'). 

Deze AGV worden beheerst door het Belgische recht. 

INLEIDING 

De COYOTE-Service (hierna de 'COYOTE-Service') is toegankelijk via de COYOTE-App (hierna 
de 'App'), een mobiele rijhulpapplicatie die de gebruiker rechtstreeks kan downloaden op de 
platformen Google Play Store en Apple App Store(niet beschikbaar voor Windows Phone) en 
kan gebruiken via de rijhulpterminals van COYOTE (hierna de 'Terminals'). 

De AGV zijn voor de gebruikers (hierna de 'Gebruiker(s)') beschikbaar in de COYOTE-App en 
op de COYOTE-Website (hierna de 'Website'), waar ze vrij te raadplegen zijn. 

De Gebruiker betekent iedere natuurlijke of rechtspersoon die de Service gebruikt. 

Iedere Gebruiker moet deze AGV aandachtig lezen alvorens gebruik te maken van de Service. 
Het gebruik van de Service geldt als aanvaarding zonder voorbehoud van deze AGV. 

Het feit dat COYOTE SYSTEM zich op een bepaald moment niet beroept op een van de 
bepalingen van de AGV betekent niet dat het ervan afziet om er zich later op te beroepen. 

1. COYOTE-Service  

COYOTE SYSTEM ontwikkelt en verhandelt een rijhulpservice met abonnement, die met 
name toegankelijk is via mobiele, geconnecteerde, gegeolokaliseerde en ingebouwde 
COYOTE-Apps en -Terminals, die het mogelijk maakt om aan de Gebruiker met een 
abonnement op de Service in real time verkeersinformatie mee te delen, zoals de geldende 
snelheidsbeperkingen, gevaarlijke verkeerssituaties (met name de toestand van het 
wegverkeer en stukken waar vaak ongevallen gebeuren), gevaarlijke punten of navigatie.  

Elk abonnement op de Service en elk gebruik van de COYOTE-App of -Terminal impliceren 
de algehele aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden van COYOTE. 

De Gebruiker kan op de Service inschrijven via de App, die wordt gedownload op de 
verkoopplatformen voor mobiel internet Google Play Store of Apple App Store of via de 
COYOTE-Website. 

https://www.coyotesystems.be/nl/
https://www.coyotesystems.be/docs/191105-CGV-BENL.pdf
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De inschrijvingsvoorwaarden en de kenmerken van de Service worden beschreven in de 
Algemene Verkoopvoorwaarden van COYOTE. 

Wanneer de Gebruiker op de Service inschrijft via een verkoopplatform voor mobiel internet 
gelden de voorwaarden van dat platform. 

De abonnementsformules van de Service zijn beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd 
in de COYOTE-App of op de COYOTE-Website. 

Als de Gebruiker niet op de Service inschrijft, heeft hij wel toegang tot  de Terminals met 
ingebouwd navigatiesysteem, maar krijgt hij daarin enkel de navigatie en de snelheid 
waarmee hij op dat moment rijdt. Terminals die niet beschikken over navigatie, en de 
COYOTE-App kunnen niet worden gebruikt. 

2. Inschrijving op en verbinding met de COYOTE-Service 

2.1. Algemene bepalingen 

Om de COYOTE-Service te gebruiken moet de Gebruiker vooraf inschrijven en een COYOTE-
gebruikersaccount aanmaken. 

De Gebruiker garandeert dat de gegevens die hij aan COYOTE SYSTEM meedeelt voor de 
aanmaak van zijn gebruikersaccount juist zijn. 

De Gebruiker kan zijn gebruikersaccount aanmaken in de COYOTE-App, door zijn e-
mailadres, zijn telefoonnummer en het land waar hij woont op te geven, of op de COYOTE-
Website, door zijn naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres mee 
te delen. 

Bij zijn inschrijving moet de Gebruiker ook een wachtwoord aanmaken. 

COYOTE SYSTEM laat de klant per e-mail weten dat zijn gebruikersaccount en inloggegevens 
(e-mailadres of gebruikersnaam en wachtwoord) zijn geactiveerd. 

Zodra de COYOTE-gebruikersaccount is aangemaakt, moet de Gebruiker zijn inloggegevens 
invullen om in de COYOTE-App of -Terminal op zijn account in te loggen. 

De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn inloggegevens vertrouwelijk en persoonlijk te houden.  

COYOTE SYSTEM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inloggegevens 
van de Gebruiker. De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor het al dan niet bedrieglijke 
gebruik van zijn inloggegevens door derden. De Gebruiker aanvaardt dus en erkent 
aansprakelijk te zijn voor de naleving van de vertrouwelijkheid van de aan zijn 
gebruikersaccount verbonden inloggegevens. 

2.2. Specifieke kenmerken in verband met het gebruik van de COYOTE-App  

Het abonnement op de App kan starten met een gratis periode (hierna de 'Gratis Periode'), 
om nieuwe leden de kans te geven de COYOTE-App uit te testen. De Gebruiker heeft slechts 
recht op één (1) Gratis Periode.  

2.2.1.  App die gebruikmaakt van het besturingssysteem Android met Google Mobile Services 
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Voor de App die gebruikmaakt van het besturingssysteem Android met Google Mobile Services 
moet de Gebruiker die via het platform Google Play Store inschrijft, een geldig betaalmiddel 
(hierna het 'Betaalmiddel') opgeven, dat de Gebruiker rechtstreeks via zijn Google Play-
account kan bijwerken.  

Het meedelen van een Betaalmiddel geldt als toestemming om de betaling van de 
abonnementskosten voor de App via het betrokken Betaalmiddel van de rekening van de 
Gebruiker af te houden.  

De abonnementen worden maandelijks of jaarlijks automatisch vernieuwd. De eerste 
facturatie vindt automatisch plaats na afloop van de Gratis Periode, behalve bij opzegging 
door de Gebruiker onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 3. De opzegging kan 
plaatsvinden tot vierentwintig (24) uur vóór het einde van de Gratis Periode. De Gebruiker 
kan zijn abonnement opzeggen via zijn Google Play-account. De opzegging krijgt uitwerking 
aan het einde van de Gratis Periode van dertig (30) dagen. 

2.2.2.  App die gebruikmaakt van het besturingssysteem iOS  

Voor de App die gebruikmaakt van het besturingssysteem iOS moet de Gebruiker die via het 
platform Apple App Store inschrijft, een geldig betaalmiddel (hierna het 'Betaalmiddel') 
opgeven, dat de Gebruiker rechtstreeks via zijn iTunes-account kan bijwerken.  

Het meedelen van een Betaalmiddel geldt als toestemming om de betaling van de 
abonnementskosten voor de App via het betrokken Betaalmiddel van de rekening van de 
Gebruiker af te houden.  

De abonnementen worden maandelijks of jaarlijks automatisch vernieuwd. De eerste 
facturatie vindt automatisch plaats na afloop van de Gratis Periode, behalve bij opzegging 
door de Gebruiker onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 3. De opzegging kan 
plaatsvinden tot vierentwintig (24) uur vóór het einde van de Gratis Periode. De Gebruiker 
kan zijn abonnement opzeggen via zijn iTunes-account. De opzegging krijgt uitwerking aan 
het einde van de Gratis Periode van dertig (30) dagen. 

 

3. Gebruik van de COYOTE-Service 

 

3.1. Gebruik van de App 

Om gebruik te maken van de diensten van de App moet de Gebruiker de App downloaden op 
de platformen Google Play Store of Apple App Store. Daarvoor is minstens een 
besturingssysteem iOS 11 of Android 5.0 vereist. 

De App werkt niet zonder toegang tot de geolocatie van de Gebruiker. De Gebruiker heeft 
altijd het recht bezwaar te maken tegen de geolocatie, maar erkent en aanvaardt 
uitdrukkelijk dat dergelijk bezwaar het gebruik van de App onmogelijk maakt. 

Het telefoonnetwerk moet ook bereik hebben op het grondgebied waar de App wordt 
gebruikt. 
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Het gebruik van de App kan gesprekskosten met zich meebrengen, met name bij 
overschrijding van de datalimiet of bij gebruik in het buitenland. Die gesprekskosten zijn 
uitsluitend ten laste van de Gebruiker, die ze uitdrukkelijk aanvaardt. 

Ook de nodige terminals voor de toegang tot de App zijn uitsluitend ten laste van de 
Gebruiker.   

De App kan worden gebruikt op een mobiele telefoon of op het aparte scherm van een 
wagen. Als de App wordt gebruikt via het aparte scherm van een wagen, moet de Gebruiker 
inschrijven op een abonnementsformule die een hoger serviceniveau biedt, dit it is alleen 
beschikbaar op smartphones met de besturingssystemen iOS en Android.  

Om de App te openen, logt de Gebruiker in op de COYOTE-App met zijn inloggegevens (e-
mailadres of gebruikersnaam en wachtwoord). 

Er wordt een Gratis Periode aangeboden aan de Gebruiker van wie het Betaalmiddel werd 
gevalideerd door het platform waarop zijn App draait (Google Play Store of Apple App Store).  

De Gratis Periode start vanaf de validatie van het Betaalmiddel van de Gebruiker. Voor het 
opgegeven Betaalmiddel wordt een voorafgaande betalingsmachtiging gegeven voor de 
betaling van het bedrag van het maandelijkse abonnement, maar het maandelijkse 
abonnement wordt pas gefactureerd aan het einde van de Gratis Periode, behalve bij 
opzegging van het abonnement door de Gebruiker ten laatste  
vierentwintig (24) uur vóór het einde van de Gratis Periode voor de App die gebruikmaakt 
van het besturingssysteem Android met Google Mobile Services, en ten laatste vierentwintig 
(24) uur vóór het einde van de Gratis Periode voor de App die gebruikmaakt van het 
besturingssysteem iOS.  

Als de Gebruiker zijn Betaalmiddel niet meedeelt, geniet hij een proefperiode die minder 
lang is dan de Gratis Periode. Als de Gebruiker tijdens de periode van zeven (7) dagen zijn 
Betaalmiddel opgeeft, gaat elke resterende dag verloren voor de Gebruiker, die dan aan een 
Gratis Periode van dertig (30) dagen begint. Als de Gebruiker geen Betaalmiddel opgeeft, 
moet hij na die periode een abonnement nemen om de Service te genieten.  

Indien de Gebruiker niet geabonneerd is op de COYOTE Service, zal hij enkel kunnen genieten 
van de navigatie en de onmiddellijke snelheid van zijn voertuig op de Terminals die over een 
navigatiesysteem beschikken.  

3.2. Gebruik van de COYOTE-Terminals 

Om COYOTE-Service te gebruiken op zijn Terminal, moet de Gebruiker eerst via de Website 
een abonnement nemen op de Service.  

De Service werkt niet zonder toegang tot de geolocatie van de Gebruiker. De Gebruiker heeft 
altijd het recht bezwaar te maken tegen de geolocatie, maar erkent en aanvaardt 
uitdrukkelijk dat dergelijk bezwaar het gebruik van de Service onmogelijk maakt. 

Als de Gebruiker niet op de COYOTE-Service inschrijft, kan hij geen gebruik maken van de 
Service op zijn Terminal.  

4. Update van de Service 
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De Gebruiker verklaart dat hij er zich van bewust is dat de mobiele datanetwerken (2G, 3G, 
4G ...) van de providers van mobiele telefonie voortdurend evolueren en dat er zones zijn 
met weinig of geen ontvangst voor gps-signalen (tunnels, canyoneffect in de stad en in de 
bergen) en dat het dus kan voorvallen dat bepaalde zones van het grondgebied niet zijn 
gedekt door deze netwerken met een verstoorde toegang tot de COYOTE-Service als gevolg. 

COYOTE SYSTEM kan de COYOTE-Service op afstand updaten. 

Algemeen heeft COYOTE SYSTEM de mogelijkheid om de COYOTE-App, de Terminals, de 
COYOTE-Service en de door de COYOTE-Service gebruikte communicatietechnologie naar 
eigen inzicht en op eigen kosten aan te passen. 

5. Aansprakelijkheid 

Rijhulpsystemen zijn in sommige landen verboden. De Gebruiker moet zich aan de geldende 
wetgeving houden en is als enige aansprakelijk voor het gebruik van de App in naleving van 
de wetgeving. 

Het gebruik van de COYOTE-Service ontslaat de Gebruiker op geen enkele wijze van zijn 
verplichting om de verkeerswetgeving nauwgezet na te leven.  

De Gebruiker erkent dat de Service het naleven van de Wegcode niet vervangt en dat 
COYOTE SYSTEM niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele inbreuken door 
de Gebruiker. 

Zo kan COYOTE SYSTEM ook in geen geval worden verplicht tot het vergoeden van de 
eventuele onrechtstreekse schade die de Gebruiker lijdt door het gebruik van de Service, 
waaronder exploitatieverlies en commerciële schade en meer in het algemeen alle schade 
die niet uitsluitend en rechtstreeks het resultaat is van een tekortkoming van COYOTE 
SYSTEM. 

COYOTE SYSTEM verbindt zich ertoe de goede werking van de Service naar best vermogen te 
garanderen. COYOTE SYSTEM kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij problemen 
als gevolg van het gebruik of de slechte werking van de Service. 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de werking van de App en van de Service onder 
meer afhangt van technologieën die zijn ontwikkeld en worden geëxploiteerd door derden 
tegenover wie COYOTE SYSTEM geen middel om op te treden heeft.  

Zo kan COYOTE SYSTEM niet aansprakelijk worden gesteld voor een defect aan het gsm- of 
gps-netwerk, of in gevallen van overmacht zoals stakingen, slechte weersomstandigheden, 
oorlogen, embargo's, storingen in het elektriciteitsnetwerk, het internet of de satellieten en 
tekortkomingen van providers van mobiele telefonie aan hun verplichtingen. 

De Gebruiker verklaart bovendien dat hij zich ervan bewust is dat de werking van de 
COYOTE-Service deels berust op informatie die aan COYOTE SYSTEM wordt aangeleverd door 
de Gebruikers en derde medecontractanten, met name voor de aanduiding van de 
snelheidsbeperkingen, de navigatie, de toestand van het wegverkeer en andere regels van 
de Wegcode. Daarom kan COYOTE SYSTEM niet aansprakelijk worden gesteld als de 
informatie die door de Gebruikers of derden wordt aangeleverd onvolledig, verouderd of 
foutief is. 
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Door de Service te gebruiken aanvaardt de Gebruiker alle specifieke risico's en kenmerken 
van het gebruik van mobiele terminals, en meer bepaald mogelijke vertragingen in de 
verzending, technische defecten en risico's op hacking. 

De Gebruiker moet over de vereiste vaardigheden, hard- en software voor het gebruik van 
het internet beschikken. 

6. Gegevensbescherming 

COYOTE SYSTEM verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de klant (hierna de 'Klant') te 
beschermen. 

Overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, de zogenaamde GDPR, 
en mits hij zijn identiteit bewijst, heeft de Klant een recht van toegang tot zijn gegevens 
en kan hij vragen om die persoonsgegevens recht te zetten, aan te vullen, bij te werken, te 
blokkeren of te wissen als die gegevens onjuist, onvolledig, onduidelijk of achterhaald zijn 
of als de verzameling, het gebruik, de mededeling of de bewaring van die gegevens verboden 
is. 

De Klant heeft tevens het recht om zich, om gegronde redenen, te verzetten tegen de 
verwerking van zijn persoonsgegevens. Dergelijk verzet maakt de uitvoering van de 
overeenkomst evenwel onmogelijk. In dat geval moet de Klant de maandelijkse bijdragen 
blijven betalen, maar kan hij geen gebruik meer maken van de COYOTE-Service. 

Om de activering van de COYOTE-Service evenals de commerciële relatie tussen de Klant en 
COYOTE SYSTEM mogelijk te maken, verwerkt COYOTE SYSTEM persoonsgegevens 
(identiteitsgegevens en contactinformatie). 

De bankgegevens worden bewaard gedurende de herroepingstermijn teneinde de Klant te 
kunnen terugbetalen als hij dat recht uitoefent, en vervolgens voor de maandelijkse 
domiciliëring, en gedurende een periode van drie (3) maanden na het verstrijken van het 
abonnement op de COYOTE-Service voor invorderingsdoeleinden. De Klant kan erin 
toestemmen dat deze gegevens door COYOTE SYSTEM tot de vervaldatum worden bewaard 
met het oog op verlenging. De bankgegevens worden op een veilige manier bewaard door 
een derde dienstverlener. 

COYOTE behoudt zich de mogelijkheid voor om de gegevens van zijn Klanten door te geven 
aan partners voor niet-commerciële doeleinden, teneinde de klantrelatie en aftersalesdienst 
te beheren en hun mening te vragen over zijn producten en diensten. De Klant kan zijn 
mening geven via het privéorganisme 'Echte Beoordelingen'. Die meningen worden openbaar 
getoond. Daarbij worden, om de anonimiteit van de Klant te eerbiedigen, alleen de 
voornaam en de eerste letter van de naam gebruikt. Alle voorwaarden zijn te vinden onder 
deze link: https://www.echte-
beoordelingen.com/index.php?page=mod_conditions_utilisation. COYOTE SYSTEM zal nooit 
voor commerciële doeleinden persoonsgegevens van Klanten aan derden verstrekken.  

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat COYOTE SYSTEM ten behoeve van de 
COYOTE-Service de geolocatiegegevens van het voertuig van de Klant (breedtegraad, 
lengtegraad, snelheid, richting, identificatie van de COYOTE-Terminal) evenals het type 
gebruikte COYOTE-terminal of -applicatie, het type voertuig dat door de gebruiker is 
geconfigureerd, het land van registratie van de gebruiker, de ritgegevens, de 
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snelheidsgegevens in overeenstemming met de toegestane snelheidslimieten , routes, 
gegevens met betrekking tot ontvangen, gedeclareerde en bevestigde waarschuwingen 
verzamelt en verwerkt. De COYOTE-Gegevens worden, behoudens wijziging door de 
Gebruiker, bewaard voor een periode van één (1) maand (tot de laatste dag van de lopende 
maand) vanaf het abonnement op de Dienst. De vorige geolocatiegegevens worden door 
COYOTE SYSTEM opgenomen in een database die wordt gerund door COYOTE SYSTEM. Bij de 
opname van deze gegevens in de database worden alle gegevens waarmee een natuurlijke 
persoon rechtstreeks kan worden geïdentificeerd, verwijderd of geanonimiseerd. 

De Klant wordt erop gewezen dat COYOTE SYSTEM naar aanleiding van gerechtelijke 
vorderingen genoodzaakt kan zijn om persoonsgegevens mee te delen aan 
rechtshandhavingsinstanties.  

Voor het downloaden en het functioneren van de COYOTE-App is de toegang tot en het 
doorgeven van bepaalde gegevens nodig, zoals de gegevens van uw simkaart (aanwezigheid 
en kaartnummer) en de IMSI. De App werkt ook met spraakherkenning zodat u hierdoor 
rechtstreeks toegang krijgt tot uw contacten. U krijgt toegang tot uw contacten zodat u de 
navigatie naar uw contactpersoon kunt opstarten. De spraakgegevens en de contactpersonen 
worden niet opgeslagen.  

Android kan ook vragen (optie) om toegang te krijgen tot de Coyote-Overlay. 

Voor meer informatie wordt de Klant verzocht het Beleid voor de bescherming van 
persoonsgegevens van COYOTE SYSTEM te raadplegen. De Klant kan zijn rechten ook 
uitoefenen door een brief, samen met een identiteitsbewijs, te richten aan: COYOTE SYSTEM 
– Informatique et Libertés – 25 quai Gallieni – 92150 SURESNES, of door een verzoek te mailen 
aan gdpr@moncoyote.com. 

7. Intellectuele eigendom 

COYOTE SYSTEM is exclusief houder van de intellectuele-eigendomsrechten met betrekking 
tot de COYOTE-App, de Terminals en de COYOTE-Service. COYOTE SYSTEM is ook als enige 
eigenaar van de COYOTE-gegevens die automatisch via de COYOTE-App of manueel door de 
Gebruiker worden geüpload. 'COYOTE SYSTEM' en 'COYOTE' zijn gedeponeerde 
handelsmerken waarvan COYOTE SYSTEM de eigenaar is.  

De COYOTE-App en de Terminals met navigatiesysteem gebruiken de kaarten en het 

navigatiesysteem van HERE. HERE is exclusief houder van de intellectuele-

eigendomsrechten met betrekking tot die gegevens. 

Geen enkele bepaling van deze AGV kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht 

van welke aard ook van het intellectuele-eigendomsrecht op deze merken en elementen 

ten gunste van de Gebruiker. 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Deze AGV worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. De wet tot 
interpretatie is de Franse taal bij betwisting van de betekenis van een term of bepaling in 
deze AGV. 

Voor elke betwisting met betrekking tot het gebruik van de COYOTE-Service zijn uitsluitend 
de Franse rechtbanken bevoegd, en meer bepaald de bevoegde rechtbank in Parijs, met 

https://www.coyotesystems.be/protection-donnees-personnelles-nl.html
https://www.coyotesystems.be/protection-donnees-personnelles-nl.html
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uitzondering van geschillen die betrekking hebben op particulieren en voor wie de wettelijke 
regels met betrekking tot de vaststelling van de rechterlijke bevoegdheid gelden. 

 

BIJLAGE 1 

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER 

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER 

Deze licentieovereenkomst voor de eindgebruiker (hierna 'LVE') wordt voorgesteld door COYOTE SYSTEM, vereenvoudigde aandelenvennootschap 

met een kapitaal van 3.412.340,40 euro, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder het nummer 518 905 476, met maatschappelijke 

zetel in Suresnes (92150), 25, quai Gallieni (Frankrijk), en vertegenwoordigd door haar Voorzitter, in die hoedanigheid met verblijfplaats op de 

zetel (hierna 'COYOTE SYSTEM'). 

COYOTE SYSTEM behoudt zich het recht voor om deze LVE op elk moment te wijzigen. Die wijzigingen zijn tegenstelbaar zodra ze online geplaatst 

zijn en kunnen niet worden toegepast op eerder gesloten overeenkomsten. De laatste versie van de LVE is beschikbaar op de COYOTE-Website, 

op het volgende adres: http://www.coyotesystems.be/nl/. 

 

INLEIDING 

COYOTE SYSTEM ontwikkelt en verhandelt de COYOTE-Terminal met ingebouwde gps, die het mogelijk maakt om aan de Gebruiker met een 

abonnement op de COYOTE-Service in real time verkeersinformatie mee te delen, zoals de geldende snelheidsbeperkingen, gevaarlijke 

verkeerssituaties (met name de toestand van het wegverkeer, wegen met druk verkeer, stukken waar vaak ongevallen gebeuren, zones met 

snelheidscontroles) of specifieke gevaarlijke punten (zoals hindernissen op de weg, gevaarlijke doorgangen, tijdelijke gevaren). 

De COYOTE-Terminal werkt met name dankzij software die door COYOTE SYSTEM is ontwikkeld en waarvan het de enige eigenaar is (hierna de 

'Software'). Die Software is gebaseerd op de verwerking van bepaalde gegevens over de positie van het voertuig (breedtegraad, lengtegraad, 

snelheid en richting), de aanwezigheid van gevaarlijke verkeerssituaties zoals geregistreerd door COYOTE SYSTEM of gemeld door de gemeenschap 

van Gebruikers, en specifieke gevaarlijke punten (hierna de 'COYOTE-Gegevens'). 

De ingebruikneming van de COYOTE-Terminal impliceert de algehele aanvaarding van deze LVE. De LVE is als enige van toepassing en vervangt 

alle andere voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande afwijking door COYOTE SYSTEM. 

 

ARTIKEL 1 – VERLEENDE RECHTEN 

1.1 In deze LVE verleent COYOTE SYSTEM de Klant (hierna de 'Eindgebruiker'), die aanvaardt, een persoonlijk, beperkt, niet-overdraagbaar en 

niet-exclusief gebruiksrecht op de Software (hierna de 'Licentie'), onder de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. 

1.2 De Licentie omvat uitsluitend het recht om de Software (inclusief de bijbehorende documentatie) te gebruiken gedurende de looptijd van 

de overeenkomst. 

1.3 De Licentie behelst geen eigendomsoverdracht van de Software of een van de bestanddelen daarvan (inclusief de documentatie) ten gunste 

van de Eindgebruiker. 

1.4 De Eindgebruiker verbindt zich ertoe om de Software en de bijbehorende documentatie niet te decompileren, te reproduceren, te vertalen, 

aan te passen, te bewerken of te wijzigen, zelfs als dergelijke handelingen nodig zijn om het gebruik van de Software voor het beoogde doel 

mogelijk te maken. 

1.5 De Eindgebruiker mag voor de zekerheid één (1) back-up van de Software maken die noodzakelijk is voor het gebruik van die Software.  

 

Het is de Eindgebruiker niet toegestaan om de eventueel door hem gemaakte back-up over te dragen, uit te lenen, of meer algemeen, te 

verspreiden aan derden.  

 

De Eindgebruiker dient op de back-up alle auteursrecht- en copyrightvermeldingen over te nemen die op de Software staat. 

1.6 De Eindgebruiker mag de Software niet gebruiken met een ander product dan de COYOTE-Terminal. 

1.7 Het is de Eindgebruiker niet toegestaan om de Software over te dragen of te herdistribueren of er enige sublicentie voor te verlenen, zonder 

uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van COYOTE SYSTEM.  

 

COYOTE SYSTEM behoudt zich het recht voor om de LVE aan een derde over te dragen. 

 

ARTIKEL 2 – INTELLECTUELE EIGENDOM 
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2.1 COYOTE SYSTEM verklaart houder te zijn van alle intellectuele-eigendomsrechten op de Software en de bijbehorende documentatie. COYOTE 

SYSTEM is hetzij eigenaar van de COYOTE-Gegevens, hetzij houder van een exploitatielicentie op grond van licentieovereenkomsten die met 

derden zijn gesloten.  

 

De Eindgebruiker doet definitief afstand van de mogelijkheid om rechtstreeks of onrechtstreeks te betwisten dat dergelijke intellectuele-

eigendomsrechten van welke aard ook geldig zijn en dat COYOTE SYSTEM houder is van die rechten. 

2.2 De Software en de bijbehorende documentatie worden beschermd door copyright, auteursrechten en de toepasselijke internationale 

verdragen. 

2.3 Elke handeling van de Eindgebruiker die niet is toegestaan onder de Licentie, vormt dan ook een inbreuk die tot gerechtelijke vervolging kan 

leiden. 

 

ARTIKEL 3 – UPDATES 

3.1 COYOTE SYSTEM kan van tijd tot tijd de Software op afstand updaten om de prestaties ervan te verbeteren en eventuele fouten te corrigeren 

die tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn ontdekt, en/of om de Software aan veranderende wetgeving aan te passen, zodat ze in 

overeenstemming is met de regelgeving en/of de eisen van de overheid. 

3.2 De Klant verbindt zich ertoe om de automatische update van de Software toe te staan en het downloaden en het installeren van gegevens 

die door COYOTE SYSTEM op afstand worden doorgestuurd, niet te onderbreken. 

3.3 De Klant aanvaardt dat de Software en de COYOTE-Terminal mogelijk niet goed werken tijdens het updateproces. 

 

ARTIKEL 4 – GARANTIE 

1. De bepalingen van de Licentie doen geen afbreuk aan de garanties die door de van kracht zijnde wet- en regelgeving worden toegekend. 

2. COYOTE SYSTEM garandeert de Eindgebruiker dat de Software of de software van derden in essentie werkt in overeenstemming met de 

specificaties, op voorwaarde dat de updates van de Software correct zijn geïnstalleerd overeenkomstig artikel 3 hierboven. 

3. COYOTE SYSTEM garandeert niet dat de Software of de software van derden onafgebroken en foutloos zal werken, noch dat eventuele 

afwijkingen van de Software zullen worden gecorrigeerd. 

4. COYOTE SYSTEM kan de Eindgebruiker niet garanderen dat de Software of de software van derden geschikt is voor zijn persoonlijke behoeften 

of voor een specifiek doel. 

5. COYOTE SYSTEM is noch aansprakelijk voor het verlies van informatie of gegevens noch voor enige andere directe of indirecte schade als 

gevolg van het gebruik van de COYOTE-Terminal en/of de Software en/of de software van derden. 

 

ARTIKEL 5 – TECHNISCHE BIJSTAND 

5.1 De Licentie omvat voor de Eindgebruiker het recht op gratis telefonische hulp (buiten de gesprekskosten) met betrekking tot het gebruik van 

de COYOTE-Terminal en/of de Software. 

5.2 De wijze waarop de Klant met deze telefonische hulpdienst contact kan opnemen, staat vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van 

COYOTE SYSTEM. 

 

ARTIKEL 6 – PERSOONSGEGEVENS 

6.1 COYOTE SYSTEM verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Gebruiker te beschermen. 

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat COYOTE SYSTEM ten behoeve van de werking van de Software de geolocatiegegevens van 

de Gebruiker (breedtegraad, lengtegraad, snelheid, richting identificatie van de COYOTE-Terminal) evenals het type gebruikte COYOTE-terminal 

of -applicatie, het type voertuig dat door de gebruiker is geconfigureerd, het land van registratie van de gebruiker, de ritgegevens, de 

snelheidsgegevens in overeenstemming met de toegestane snelheidslimieten , routes, gegevens met betrekking tot ontvangen, gedeclareerde en 

bevestigde waarschuwingen verzamelt en verwerkt. De vorige geolocatiegegevens worden door COYOTE SYSTEM opgenomen in een database die 

wordt gerund door COYOTE SYSTEM. Bij de opname van deze gegevens in de database worden alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon 

rechtstreeks kan worden geïdentificeerd, verwijderd of geanonimiseerd. De Klant wordt erop gewezen dat COYOTE SYSTEM naar aanleiding van 

gerechtelijke vorderingen genoodzaakt kan zijn om persoonsgegevens mee te delen aan rechtshandhavingsinstanties.  . 

6.2 Overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, de zogenaamde GDPR, en mits hij zijn 

identiteit bewijst, heeft de Klant een recht van toegang tot zijn gegevens en kan hij vragen om die persoonsgegevens recht te zetten, aan te 

vullen, bij te werken, te blokkeren of te wissen als die gegevens onjuist, onvolledig, onduidelijk of achterhaald zijn of als de verzameling, het 

gebruik, de mededeling of de bewaring van die gegevens verboden is. De Gebruiker kan die rechten uitoefenen door een brief met 

identiteitsbewijs te sturen naar: COYOTE SYSTEM – Informatique et Libertés – 25 quai Gallieni – 92150 SURESNES, of door een verzoek te mailen 

aan gdpr@moncoyote.com. 

6.3 De Gebruiker heeft tevens het recht om zich om gegronde redenen te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De 

uitoefening door de Eindgebruiker van zijn recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens bij het gebruik van de Software vormt een 
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beletsel voor de totstandkoming van de LVE en de uitvoering van de overeenkomst. De Gebruiker die een dergelijk verzoek indient, verbindt zich 

er dus toe de COYOTE-Service niet meer te gebruiken. 

 

ARTIKEL 7 – BEËINDIGING 

7.1 De Licentie eindigt van rechtswege en zonder vergoeding aan de Eindgebruiker als hij zijn verplichtingen die daaruit voortvloeien niet nakomt. 

7.2 De uitoefening door de Eindgebruiker van het recht om zijn persoonsgegevens te verwijderen, leidt tot de onmiddellijke beëindiging van de 

Licentie zonder enige vergoeding aan de Eindgebruiker. 

7.3 Bij beëindiging van de Licentie dient de Eindgebruiker onmiddellijk het gebruik van de Software te staken. 

 

ARTIKEL 8 – DIVERSEN 

De bovenstaande inleiding maakt onlosmakelijk deel uit van deze LVE. 

 

SPECIFIEKE LICENTIEVOORWAARDEN VAN DE NAVIGATIESOFTWARE VOOR COYOTE-TERMINALS DIE DEZE SERVICE AANBIEDEN 

COYOTE SYSTEM is contractueel verplicht de onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden over te nemen, die van toepassing zijn onder 

voorbehoud van de lokale regels van het consumentenrecht. 

Elk vorderingsrecht in dit verband dient te worden uitgeoefend jegens de auteur van de voormelde Algemene Verkoopvoorwaarden. 

 

 

ALK / Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker 

Het gebruik van de software CoPilot (hierna de 'Software') van ALK Technologies Inc. (hierna 'ALK') is onderworpen aan uw aanvaarding van de 

onderstaande Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker (hierna 'LVE'). U bent pas gerechtigd om de Software te gebruiken nadat u de LVE 

hebt aanvaard. U kunt de LVE aanvaarden i) door te klikken op de optie waarin staat dat u instemt met de voorwaarden van de LVE, als die optie 

beschikbaar is in de interface van de Software van ALK, of ii) door de Software te installeren en te gebruiken. U geeft daarmee aan dat u begrijpt 

en ermee instemt dat ALK uw gebruik van de Software beschouwt als een aanvaarding van de LVE vanaf de datum van het eerste gebruik. U mag 

de Software niet gebruiken en de LVE niet aanvaarden indien i) u niet meerderjarig bent en dus niet gerechtigd bent om een bindende 

overeenkomst met ALK aan te gaan, of ii) u een verbod hebt op het bezit van de Software overeenkomstig de wetgeving van de Verenigde Staten 

of enig ander land, waaronder het land waar u woont of het land waar u toegang tot de Software hebt. 

Door de voorwaarden van de LVE te aanvaarden, stemt u in met de volgende bepalingen: i) ALK is niet aansprakelijk voor content van een derde; 

ii) met de Software kunnen gegevens worden verzameld en gebruikt waarvoor ALK een geheimhoudingsplicht heeft; iii) sommige functies van de 

Software vereisen een draadloze internetverbinding op uw mobiele telefoon voor de verzending van gegevens (uw provider kan u kosten voor het 

internetgebruik in rekening brengen, waarvoor ALK niet aansprakelijk is); iv) ALK gebruikt verschillende bronnen van derden voor het 

kaartmateriaal (hierna het 'Kaartmateriaal') (de LVE voor het Kaartmateriaal die op uw product van toepassing is, vindt u op de relevante 

webpagina van uw Software); v) het gebruik van het systeem voor navigatie in real time is op eigen risico; en (vi) de locatiegegevens kunnen 

onjuist zijn. 

ALK verstrekt u voor zover mogelijk een vertaling van de LVE ter informatie. U erkent dat die vertalingen uitsluitend worden verstrekt als 

naslagdocument. U erkent eveneens dat de Engelse versie van de overeenkomst primeert en bij geschillen uitvoerbaar is. De algemene 

voorwaarden van ALK zoals gepubliceerd op zijn website en elke link die daarnaar verwijst, maken onlosmakelijk deel uit van deze LVE door de 

verwijzing ernaar in deze overeenkomst en zijn bijgevolg uitvoerbaar. Wij zorgen regelmatig voor een update van de LVE en onze website en 

nodigen u uit ze te bekijken. 

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER (LVE) VOOR DE SOFTWARE COPILOT® 

Lees aandachtig de onderstaande overeenkomst (hierna de 'Licentie'). 

Aanvaarding: de installatie of het gebruik op uw apparaat van de ingebouwde Software geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Als u deze 

voorwaarden niet aanvaardt, dient u onmiddellijk de Software van uw apparaat te wissen en elke kopie die u daarvan hebt gemaakt en elk 

schriftelijk document over de Software te vernietigen. U dient het apparaat ook onmiddellijk terug te sturen naar uw detailhandelaar voor 

restitutie, evenals elk ander apparaat dat daarmee is verbonden wanneer de aankoop in het kader van een combinatieaanbieding heeft 

plaatsgevonden. 

Licentie: ALK verleent u als natuurlijke persoon een licentie en een recht die niet-exclusief en niet-overdraagbaar zijn voor de installatie en het 

gebruik van een kopie van de Software op één apparaat tegelijk. Als uw Software CoPilot Central™ omvat, kunt u deze installeren op een ander 

apparaat dan het apparaat dat gebruikmaakt van het navigatiesysteem CoPilot. De licentie voor het gebruik van de Software wordt aan u verleend 

onder voorbehoud van de naleving van deze voorwaarden. Voor elke installatie van de Software is een licentie vereist. U mag uitsluitend een 

kopie van de Software maken als back-up. 

Wijziging van de algemene voorwaarden of het product onder Licentie: ALK kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving het product 

onder Licentie of de voorwaarden van de Licentie uitbreiden, verbeteren of wijzigen. Het doorlopende gebruik van het product onder Licentie 

is afhankelijk van uw aanvaarding van de voorwaarden van de LVE zodra ze van kracht worden. 

Overbrenging: u kunt uw Software naar een ander apparaat overbrengen, op voorwaarde dat a) de Software slechts op één apparaat tegelijk 

wordt geïnstalleerd, en dat b) het tweede apparaat hetzelfde besturingssysteem heeft als de oorspronkelijke randapparatuur. Daartoe dient u 

de deactiveringsprocedure te volgen zoals beschreven op de volgende helppagina: http://activate.alk.com. Als u door reparatie of wijzigingen 
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van het read-only memory (hierna 'ROM') de deactiveringsprocedure niet kunt uitvoeren, is het mogelijk dat u bij de volgende activering op de 

maatregelen stuit die ALK tegen hacking heeft genomen. 

Bescherming tegen hacking: de Software kan een activering van het product vereisen en andere technologie bevatten om onrechtmatig gebruik 

en illegale kopieën te voorkomen. Als u de productcode, het bestelnummer van Google of andere inloggegevens hebt ontvangen, dient u uw 

Software volgens de van kracht zijnde procedure te activeren alvorens deze te kunnen gebruiken. Als u te veel activeringspogingen doet, kunnen 

de maatregelen tegen hacking leiden tot de blokkering van uw Software, waardoor u deze niet kunt gebruiken. In dat geval kunt u op de website 

http://activate.alk.com onder 'Help' nadere inlichtingen verkrijgen over de activering van het product en de bescherming tegen hacking. 

Auteursrechten: de Software en de daarmee verzonden gegevens worden beschermd door de wetgeving op auteursrechten van de Verenigde 

Staten en door diverse bepalingen uit internationale verdragen. U erkent dat de intellectuele eigendom van de Software of de gegevens die deze 

bevat, niet aan u worden overgedragen. U erkent eveneens dat de eigendomsrechten uitsluitend aan ALK toebehoren en dat u geen enkel recht 

verwerft op de Software of de gegevens daarvan, behoudens die welke uitdrukkelijk in deze Licentie worden vermeld. Verder erkent u dat alle 

kopieën van de Software dezelfde eigendomsvermeldingen bevatten dan op en in de Software. De auteursrechten op de Software zijn in handen 

van ALK Technologies Inc., 457 N. Harrison Street, Princeton, NJ 08540, VERENIGDE STATEN. Alle contactgegevens zijn te vinden zijn op het 

volgende adres: www.alk.com/alk. 

Verboden gebruik: behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van ALK bent u niet gerechtigd om (i) de Software of de bijbehorende 

documentatie te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of over te dragen, met uitzondering van dat wat uitdrukkelijk is toegestaan binnen deze 

Licentie; (ii) de Software te vertalen, te disassembleren, te decompileren of te herontwikkelen; (iii) een sublicentie te verlenen voor de Software 

of de bijbehorende documentatie; of (iv) de Software te gebruiken in een multiuseromgeving of een netwerk, dan wel te verhuren of te gebruiken 

in het kader van een servicebureau of timesharing. 

Beperkte garantie: ALK garandeert dat de Software in essentie werkt volgens de bijbehorende documentatie gedurende een periode van dertig 

(30) dagen na de aankoopdatum. Alle stilzwijgende garanties op de Software worden beperkt tot die periode van dertig (30) dagen, voor zover 

deze beperking wordt toegestaan door de van kracht zijnde wetgeving. 

Verhaalsrecht van de Eindgebruiker: als de Software niet in overeenstemming is met voornoemde 'beperkte garantie', bestaat de enkele en enige 

aansprakelijkheid van ALK en uw enkele en enige verhaalsrecht op ALK erin dat het naar eigen inzicht (i) de fout corrigeert, of (ii) u helpt om de 

fout te omzeilen, of (iii) akkoord gaat met een retourzending en u het betaalde bedrag teruggeeft via uw detailhandelaar. De beperkte garantie 

geldt niet als de storing van de Software voortvloeit uit onachtzaamheid of uit een verkeerd of oneigenlijk gebruik van uw kant. Als wij voor u 

een fout in de Software corrigeren, is het resterende deel van de beperkte garantietermijn na de datum waarop u ons van de fout in kennis hebt 

gesteld, van toepassing op de gecorrigeerde Software nadat u de verbeterde versie hebt ontvangen. 

GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE: MET UITZONDERING VAN WAT ER IN DE BEPERKTE GARANTIE IS BEPAALD, GARANDEERT ALK NIET DAT DE 

SOFTWARE EN DE GEGEVENS DIE DEZE BEVAT, FOUTLOOS ZIJN. ALK WIJST ELKE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OP DE SOFTWARE 

AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES OP DE HANDELSKWALITEIT, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK 

DOEL EN DE NIET-NALEVING VAN RECHTEN VAN DERDEN. Sommige rechtsgebieden laten geen uitsluiting van impliciete garanties of beperkingen 

van de duur daarvan toe, evenmin als de uitsluiting van nevenschade. Dat betekent dat de voornoemde uitsluitingen of beperkingen niet voor u 

hoeven te gelden. Deze garantie geeft u de rechten die door de wet worden erkend; u kunt dus ook andere rechten hebben, afhankelijk van het 

land waar u woont. 

Geen aansprakelijkheid wegens indirecte derving: ALK kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor derving van winst, tijd of 

beroepsbezigheden dan wel enige bijkomende of indirecte derving van welke aard ook, die voortvloeit uit de uitvoering of het gebruik van de 

Software of de gegevens die deze bevat, ook als ALK op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade. 

Vertrouwelijkheid: ALK behoudt zich het recht voor om uw locatiegegevens periodiek te verzamelen, met inachtneming van uw anonimiteit. 

Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor bijstand, ontwikkeling van nieuwe functies en verbetering van de kwaliteit van de producten en 

diensten van ALK. U kunt deze functie deactiveren of er helemaal van afzien in de interface van de Software. Hoewel wij de overdracht van 

gegevens tot een minimum proberen te beperken, kunnen er u kosten worden aangerekend voor het gebruik van deze functie of van de Software. 

U wordt verzocht bij uw provider na te gaan welke kosten daaraan verbonden zijn, afhankelijk van uw abonnement. Ook het gebruik van de 

roamingfunctie kan de gefactureerde bedragen doen oplopen. ALK is niet aansprakelijk voor de abonnementskosten of andere bedragen die 

eventueel aan u worden gefactureerd. 

Wij hechten veel belang aan uw privacy en delen uw persoonlijke informatie of contactgegevens nooit met derden zonder uw voorafgaande 

toestemming. Nadere inlichtingen over het beleid van ALK inzake de bescherming van persoonsgegevens zijn te vinden op 

http://www.alk.com/privacy.asp. In het privacybeleid staat nauwkeurig beschreven hoe ALK omgaat met uw persoonsgegevens en welke 

maatregelen het heeft genomen om uw privacy bij het gebruik van de Software te beschermen. U gaat ermee akkoord dat uw persoonsgegevens 

overeenkomstig het privacybeleid van ALK worden verwerkt. 

Waarschuwing: de Software en de gegevens die deze bevat, zijn enkel een navigatiehulpmiddel. U dient zich te houden aan de van kracht zijnde 

verkeersregels en blijk te geven van gezond verstand bij het gebruik van de Software. De werkelijke verkeerssituatie en de naleving van de 

verkeersregels hebben altijd voorrang op informatie of gegevens die door de Software worden verstrekt. U dient te allen tijde uw voertuig en 

uw snelheid onder controle te houden. U moet in staat zijn om adequaat te reageren en de noodzakelijke manoeuvres uit te voeren. U dient zich 

altijd voorzichtig en respectvol te gedragen tegenover de andere weggebruikers. ALK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de door de 

Software verstrekte informatie, van welke aard ook, waaronder Kaartmateriaal, verkeersinformatie en routeberekeningen. Het gebruik van het 

systeem voor navigatie in real time geschiedt op eigen risico. Het is mogelijk dat de informatie over het verkeer en uw positie onnauwkeurigheden 

bevat en niet tijdig beschikbaar is. 

Content in de producten onder Licentie die optioneel kan worden gekocht: informatie over het verkeer (met name historische gegevens), de 

brandstof en alle andere optionele content, zijn abonnementsdiensten onder Licentie die jaarlijks moeten worden verlengd om ze te kunnen 

blijven gebruiken. 

Opzegging: ALK kan onverminderd zijn overige rechten, deze Licentie opzeggen als u zich niet aan deze algemene voorwaarden houdt. U dient 

dan alle kopieën van de Software te vernietigen. 

Exportbeperkingen: hierbij stemt u er uitdrukkelijk mee in om de Software geheel of gedeeltelijk uit te voeren of weer uit te voeren onder 

strikte naleving van de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten op het gebied van export. 

http://www.alk.com/alk
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Beperking van de rechten van de Amerikaanse regering: de Software wordt met beperkte rechten geleverd. Het gebruiken, dupliceren of 

verspreiden door de Amerikaanse regering is onderhevig aan beperkingen zoals uiteengezet in de daartoe strekkende subalinea's van clausule 48 

'Commercial Computer – Restricted Rights' van de Code of Federal Regulations (CFR 52.227-19) en de subalinea's van de clausule 'Rights in 

Technical Data and Computer Software' van de Defence Federal Acquisition Regulations (DFAR 252.227-7013). 

Toepasselijk recht: voor producten die in Noord-Amerika zijn verkocht, wordt deze Licentie beheerst door het recht van de staat New Jersey in 

de Verenigde Staten. Voor elk ander product is het Engelse recht van toepassing op deze Licentie. 

Datum: de laatste update van deze LVE dateert van 19 april 2011. Voor updates wordt u verzocht regelmatig te kijken op 

www.copilotlive.com/legal. 

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER VOOR DE SPRAAKBESTURING 

Deze Licentie geldt indien van toepassing voor de spraakbesturingsfunctie in uw Software. Copyright (c) 2002-2011, Xiph.org Foundation. Noch 

de naam Xiph.org Foundation, noch de namen van zijn toeleveranciers mogen worden gebruikt om afgeleide producten van deze Software goed 

te keuren of te promoten zonder uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming. 

DEZE SOFTWARE WORDT 'AS IS' GELEVERD DOOR DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN DE TOELEVERANCIERS, DIE ELKE EXPLICIETE OF 

IMPLICIETE GARANTIE OP DE SOFTWARE AFWIJZEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES OP DE 

HANDELSKWALITEIT EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. IN GEEN GEVAL KUNNEN DE FOUNDATION OF DE TOELEVERANCIERS 

AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, SPECIALE OF EXEMPLARISCHE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR 

NIET BEPERKT TOT DE VERKRIJGING VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN, DE DERVING VAN GENOT, DATA OF WINST OF DE ONDERBREKING 

VAN DE EXPLOITATIE), ONGEACHT DE OORZAAK EN DE AANSPRAKELIJKHEIDSLEER, OF HET NU GAAT OM CONTRACTUELE, STRIKTE OF BURGERLIJKE 

AANSPRAKELIJKHEID (WAARONDER NALATIGHEID EN DERGELIJKE) DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, OOK 

ALS DE FOUNDATION OF DE TOELEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. 

VOOR ALLE SOFTWARE DIE VIA ANDROID MARKET WORDT GEDOWNLOAD 

Copyright 2011. ALK Technologies Inc. 

Onder Apache-licentie, versie 2.0 (hierna de 'Licentie'); het bestand kan alleen worden gebruikt in overeenstemming met de genoemde Licentie, 

waarvan een exemplaar kan worden verkregen op het volgende adres: 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

Behoudens enige verplichting die voortvloeit uit de toepasselijke wetgeving of een schriftelijke overeenkomst, wordt de Software verdeeld onder 

de voormelde Licentie 'AS IS', ZONDER ENIGE GARANTIE Of VOORWAARDE, of deze nu uitdrukkelijk of stilzwijgend is. U wordt verwezen naar de 

Licentie om de taal te kennen die van toepassing is op de machtigingen en grenzen van deze licentie. 

Android is een handelsmerk van Google Inc., waarvan het gebruik is onderworpen aan de goedkeuring van Google. 

VOOR ALLE SOFTWARE DIE VIA DE APPLE APP STORE WORDT GEDOWNLOAD 

Alle voorwaarden van de voornoemde LVE zijn van toepassing. Daarnaast zijn de onderstaande bepalingen van toepassing op producten onder 

iOS. 

Strekking van de Licentie: de Licentie voor de Software die aan u wordt verleend, is een beperkte licentie die niet overdraagbaar is en u toelaat 

om de Software te gebruiken voor elk product onder iOS dat u bezit of onder uw controle staat, overeenkomstig de gebruiksregels zoals bepaald 

in de algemene voorwaarden van de Apple App Store. U wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van de Apple App Store voor nadere 

inlichtingen. 

Onderhoud en bijstand: de onderhouds- en bijstandsdiensten die door de toepasselijke wetgeving voor de Software zijn vereist, vallen uitsluitend 

onder de verantwoordelijkheid van ALK. Apple heeft geen enkele onderhouds- en bijstandsverplichting met betrekking tot de Software. 

Garantie: de voormelde garanties zijn van toepassing. Als de Software niet in overeenstemming is met de voormelde toepasselijke garantie, bent 

u bevoegd dat aan Apple te melden, die de aankoopprijs van de Software dan zal terugbetalen binnen het maximum dat is vastgesteld door de 

van kracht zijnde wetgeving. ALK biedt geen restitutie aan voor de Software. Apple heeft geen enkele andere garantieverplichting met betrekking 

tot de Software, van welke aard ook, en elke andere klacht of aansprakelijkheidsstelling voor schade en kosten die voortvloeien uit de niet-

conformiteit met de garantie, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van ALK. 

Klachten over het product: u erkent dat al uw klachten over het bezit of gebruik van de Software, of klachten van derden moeten worden gericht 

aan ALK en niet aan Apple, met inbegrip van, maar niet beperkt tot i) klachten over een gebrekkig product; ii) klachten over het feit dat de 

Software niet voldoet aan een toepasselijke juridische of reglementaire norm; en iii) klachten die voortvloeien uit wetten inzake 

consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving. 

Juridische conformiteit: u verklaart dat i) u zich niet in een land bevindt dat onder een embargo van de Amerikaanse regering valt of op de lijst 

van landen staat die door de Amerikaanse regering zijn aangewezen als 'landen die terroristische organisaties steunen', en ii) uw naam niet 

voorkomt op een door de Amerikaanse regering opgestelde lijst van beperkte partijen. 

Intellectuele-eigendomsrechten: u erkent, voor het geval dat de Software dan wel uw bezit of gebruik daarvan in strijd zou zijn met enig 

intellectueel-eigendomsrecht van een derde, dat het onderzoek, het verweer, de vernietiging en de buitengedingstelling in het kader van deze 

klacht wegens schending van de intellectuele eigendom uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van ALK en niet van Apple vallen. 

Voorwaarden voor diensten van derden: u dient zich te houden aan de van kracht zijnde voorwaarden voor diensten van derden als u de producten 

onder Licentie gebruikt. 

Derde begunstigde: u en ALK erkennen en aanvaarden dat Apple en zijn dochterondernemingen derde begunstigden van deze LVE worden als u 

akkoord gaat met de algemene voorwaarden van deze LVE. Apple is als derde begunstigde bevoegd om deze LVE te laten toepassen. 

HERE (= NAVTEQ)/Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker 

http://www.copilotlive.com/legal
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0


13 
 

Deze Licentie geldt, indien van toepassing, voor de ingebouwde NAVTEQ- en HERE-gegevens in uw Software en voor de HERE-gegevens die u los 

verkrijgt en zijn geformatteerd om samen met uw Software te worden gebruikt. 

De gegevens (hierna de 'Gegevens') worden voor intern en persoonlijk gebruik verstrekt en mogen niet worden doorverkocht. Ze worden 

auteursrechtelijk beschermd en zijn onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden die worden aanvaard, enerzijds door u, en 

anderzijds door HERE en zijn licentieverleners (met inbegrip van hun eigen licentieverleners en toeleveranciers). 

© 1987 – 2017 HERE. Alle rechten voorbehouden. 

Bij gebruik dat niet in overeenstemming is met deze overeenkomst, heeft HERE de mogelijkheid om de stopzetting van het gebruik van zijn data 

te vorderen. 

Alleen persoonlijk gebruik: u gaat ermee akkoord deze Gegevens waarvoor aan u een Licentie is verleend voor strikt persoonlijke en niet-

commerciële doeleinden te gebruiken en niet in het kader van een servicebureau of timesharing of andere vergelijkbare activiteiten. Bijgevolg 

mag u onder de beperkingen zoals bepaald in de volgende paragrafen, deze Gegevens alleen kopiëren voor zover dat noodzakelijk is voor uw 

persoonlijk gebruik,dat wil zeggen om ze (i) te raadplegen en (ii) op te slaan, mits u geen enkele vermelding van copyright verwijdert en de 

Gegevens op geen enkele manier wijzigt. U erkent dat u niets van deze Gegevens mag archiveren, reproduceren, kopiëren, wijzigen, 

decompileren, disassembleren of herontwikkelen, en ze niet mag overdragen of verspreiden, in welke vorm en voor welk doel ook, tenzij de van 

kracht zijnde wetgeving u dat toestaat. 

Beperkingen: behoudens uitdrukkelijke toestemming van HERE en onverminderd de strekking van de voorgaande paragraaf, bent u niet bevoegd 

om (a) deze Gegevens te gebruiken in combinatie met een app, product of systeem dat is geïnstalleerd in, is aangesloten op of in verbinding 

staat met de geografische gegevens van een concurrent van HERE. 

De geografische bijzonderheden zijn beschikbaar via de volgende links: http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html of 

https://legal.here.com/en-gb/terms/general-content-supplier-terms-and-notices 

Waarschuwing: de Gegevens kunnen onjuiste of onvolledige informatie bevatten door economische veroudering of wijziging van de 

omstandigheden en gebruikte bronnen, en vanwege de aard van de verzameling van uitputtende geografische gegevens kunnen al deze factoren 

tot onjuiste resultaten leiden. In het kader van de verplichte informatie aan consumenten zoals opgelegd door de Amerikaanse regering worden 

de data beschouwd als een 'commercial item' in de zin van clausule 48 van de CFR ('FAR') 2.101 en onder licentie verleend overeenkomstig de 

voorwaarden van deze overeenkomst. 

Geen garantie: de Gegevens worden 'as is' verstrekt en u gaat ermee akkoord ze op eigen risico te gebruiken. HERE en zijn licentieverleners (en 

hun eigen licentieverleners en toeleveranciers) bieden geen enkele garantie of vertegenwoordiging, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, die 

voortvloeit uit wetten of andere instanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een garantie of vertegenwoordiging ten aanzien van de 

inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid, betrouwbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, nuttigheid, het 

gebruik of de te verkrijgen resultaten op basis van de Gegevens, of dat deze foutloos zijn of dat de server zonder onderbreking zal werken. 

Uitsluiting van garantie: HERE EN ZIJN LICENTIEVERLENERS (MET INBEGRIP VAN HUN EIGEN LICENTIEVERLENERS EN TOELEVERANCIERS) WIJZEN 

ALLE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES AF TEN AANZIEN VAN DE KWALITEIT, PRESTATIE, HANDELSKWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR 

EEN SPECIFIEK DOEL EN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. Sommige staten, grondgebieden en landen staan de uitsluiting van bepaalde 

garanties niet toe, zodat de bovengenoemde uitsluiting niet voor u hoeft te gelden. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid: HERE EN ZIJN LICENTIEVERLENERS (MET INBEGRIP VAN HUN EIGEN LICENTIEVERLENERS EN TOELEVERANCIERS) 

WIJZEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR: VERZOEKEN, AANGIFTEN OF VORDERINGEN, OP WELKE GROND DAN OOK, WAARIN EEN VERLIES, 

LETSEL OF DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE WORDT AANGEVOERD DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF HET BEZIT VAN DEZE GEGEVENS; 

HETZELFDE GELDT VOOR DERVING VAN WINST, INKOMSTEN, CONTRACTEN OF BEZUINIGINGEN OF ELKE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF 

BIJKOMENDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK OF UW ONBEKWAAMHEID OM DE GEGEVENS TE GEBRUIKEN, EVENALS VOOR ELKE 

ONJUISTHEID DAARVAN, OF VOOR DE NIET-NALEVING VAN DEZE VOORWAARDEN, IN DE VORM VAN EEN VORDERING UIT HOOFDE VAN 

CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID, EEN VORDERING UIT ONRECHTMATIGE DAAD, OF EEN VORDERING GESTOELD OP EEN GARANTIE, OOK ALS 

HERE OF ZIJN LICENTIEVERLENERS OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE. Sommige staten, grondgebieden en 

landen staan bepaalde uitsluitingen van aansprakelijkheid of beperkingen van de schade niet toe, zodat het voorgaande niet voor u hoeft te 

gelden. 

Toepasselijk recht: de voormelde voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. 

 

http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html
https://legal.here.com/en-gb/terms/general-content-supplier-terms-and-notices

