Algemene voorwaarden van Green-Zones GmbH voor de software App/Fleet-App
Voor het gebruik van de Green-Zones App/Fleet-App gelden volgende aansprakelijkheidsbeperkingen:
1.
De gebruiker/lessee erkent dat de Green-Zones Fleet App naar eigen goeddunken en risico op zijn mobiele apparaat wordt
gedownload. De gebruiker/lessee informeert alle personen die de app gebruiken over het juiste gebruik en de relevante
aansprakelijkheidsbepalingen. Bij gebruik van de app door niet door de gebruiker/lessee geautoriseerde gebruikers is er onder
alle omstandigheden geen sprake aansprakelijkheid van Green Zones.
2.
Vorderingen tot schadevergoeding tegen Green-Zones als gevolg van schade of verlies geleden door de gebruiker/lessee zijn
onder alle omstandigheden uitgesloten, ongeacht of Green-Zones op de hoogte is gesteld, of hiervan van de waarschijnlijkheid
van dergelijke schade had kunnen zijn, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Green-Zones. Green-Zones kan
niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schade die kan worden toegebracht aan de pc, het mobiele apparaat of enig
ander apparaat of software van de gebruiker als gevolg van het gebruik van de website/app. Green-Zones is met name niet
aansprakelijk voor de gevolgen van misbruik van de app/website van Green-Zones door de gebruiker/lessee en /of personen
binnen zijn/haar invloedssfeer.
3.
Overmacht betekent omstandigheden die het moeilijk maken om te voldoen aan de verplichtingen van Green-Zone onder
deze Algemene voorwaarden en die niet binnen de redelijke reikwijdte van Green-Zones vallen. Dit omvat late en/of vertraagde
leveringen en onvolledige leveringen van Green-Zones evenals de tijdelijke of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van uw
account, services, apps en/of gebruikersgegevens veroorzaakt door omstandigheden die buiten de redelijke controle van
Green-Zones liggen. In geval van overmacht worden alle verplichtingen en contractuele verplichtingen van Green-Zones
opgeschort. Mocht de periode waarin Green-Zones door overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen langer zijn
dan negentig kalenderdagen, dan hebben beide partijen het recht de huurovereenkomst schriftelijk te beëindigen. GreenZones is in het bijzonder gerechtigd om het contract met betrekking tot de services en apps schriftelijk te beëindigen zonder
enige verplichting tot schadevergoeding van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in verband staat met een dergelijke
beëindiging.
4.
Af en toe kunnen onderbrekingen van de Green-Zones App/Fleet App mogelijk zijn (bijvoorbeeld als de gebruiker/lessee naar
een niet-mobiel dekkingsgebied gaat of als de Green-Zones App/Fleet App of het netwerk van de mobiele operator wordt
onderhouden), waarop Green-Zones geen invloed heeft. Hoewel Green-Zones zich redelijke inspanningen zal getroosten om
dergelijke gebeurtenissen te beperken of te voorkomen, is Green-Zone niet aansprakelijk voor enige financiële of andere
schade die het gevolg is van dergelijke onderbrekingen.
Green-Zones aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid
van de gegevens in de digitale kaartmaterialen. Wegens wegafsluitingen, bouwwerkzaamheden, weersomstandigheden,
nieuwe wegen en andere wijzigingen, geven deze gegevens mogelijk niet altijd de werkelijke omstandigheden weer; hetzelfde
geldt voor de aanpassing van milieuzones door de respectieve staat of gemeentelijke autoriteiten. Green Zones probeert
constant up-to-date te zijn, maar kan niet worden aangeklaagd vanwege fouten.
Het gebruik van de Green-Zones App/Fleet-app is op eigen risico. Sommige inhoud van de Green-Zones App/Fleet-app wordt
geleverd door anderen; zoals het kaartbasismateriaal. Green-Zones is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud van derden.
Green-Zones heeft technologische en operationele beveiligingsbeleidsregels en procedures opgesteld om de gegevens van
de gebruiker/lessee te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of het per ongeluk verwijderen ervan. Green-Zones kan
echter geen garantie bieden met betrekking tot de beveiliging van de Green-Zones-App/Fleet-App of de overdracht van
gegevens tussen Green-Zones en het mobiele apparaat van de gebruiker/lessee. Green-Zones is niet aansprakelijk jegens
de gebruiker/lessee of enige andere persoon in het geval van ongeoorloofde inbraak in een Green-Zones-systeem.
5.
Als de beperkte garantie of beperking van aansprakelijkheid van Green-zone zoals beschreven in deze algemene
voorwaarden om welke reden dan ook niet-afdwingbaar of niet van toepassing wordt verklaard, gaat de gebruiker/lessee
hierbij akkoord dat de aansprakelijkheid van Green-Zones niet meer dan vijftig procent (50%) van de huurprijzen bedraagt.
Dit verwijst naar de huurkosten die de gebruiker/lessee voor het relevante digitale kaartmateriaal aan Green-Zones betaalt in
het respectieve jaar van gebruik. De aansprakelijkheid van Green-Zones sluit in ieder geval schadevergoeding uit voor
incidentele schade of gevolgschade.
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