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– hierna te noemen huurder –
wordt een contract voor het gebruik van het programma Green-Zones Fleet-App op maandelijkse huurbasis gesloten.
§ 1 Voorwerp van de overeenkomst
1) Het voorwerp van de overeenkomst van het contract is het ter beschikking stellen van de software GreenZones Fleet-App volgens de productbeschrijving in bijlage 1 in de nieuwste versie. Dit omvat alle updates
en versiewijzigingen tijdens de contractperiode.
2) Het programma Green-Zones Fleet-App en de documentatie vallen onder het auteursrecht.
3) Een documentatie is voor de huurder na ingelogd te hebben te vinden op:
https://www.green-zones.eu/nl/system/login.html
4) Na ontvangst van de getekende huurovereenkomst en de eerste betaling (eerste jaarlijkse huur) zal de
verhuurder toegangsgegevens verstrekken aan de huurder. Hiermee kan de huurder inloggen op het
portaal van de verhuurder en gemakkelijk individuele toegangsgegevens voor elke gebruiker creëren.
5) Updates worden via de App Store of Play Store van Apple of Android opgehaald.
6) De huurder heeft recht op gratis ondersteuning. Ondersteuning is beschikbaar van maandag tot vrijdag
van 10.00-16.00 uur. De contactgegevens van de ondersteuning worden aan het begin van het contract
aan de huurder meegedeeld.
§ 2 Gegevensbeveiliging
1) De huurder verbindt zich ertoe om de veiligheid van de gegevens zelf te verzekeren (kentekens en
kenmerken van zijn voertuigen).
2) De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige verstoring of verlies van gegevens als gevolg van een
ontbrekende of ontoereikende gegevensback-up.
3) Voor iOS kan de back-up worden gedaan via Apple, voor Android zijn er geen speciale back-ups
beschikbaar van Google.
§ 3 Sleutel- en programma-updates
1) De huurder informeert al zijn gebruikers (chauffeurs) dat ze regelmatig verbinding moeten maken met
internet om het programma goed te laten functioneren. De huurder is zich ervan bewust dat het
programma 7 dagen na de laatste succesvolle controle van de toegangsautorisatie zijn functie zal staken.
2) De huurder heeft recht op alle programma-updates, ongeacht het geselecteerde pakket van de Fleet-App.
§ 4 Auteursrecht
1) Bij betaling van het huurbedrag in overeenstemming met § 5 van dit contract, ontvangt de klant een niet-exclusief
recht om de contractuele software te gebruiken in het kader van dit contract en voor de duur van het contract.
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§ 5 Huurovereenkomst
1) Het maandelijkse huurbedrag, dat eenmaal per jaar wordt berekend, is afhankelijk van de grootte van het
gekozen Fleet App-pakket. De huurder kiest volgens de volgende selectie. Kruis aan wat van toepassing is.
Green-Zones Fleet-App Professional Pakket voor de prijs van 29,90 Euro
Green-Zones Fleet-App Premium Pakket voor de prijs van 99,90 Euro
Green-Zones Fleet-App Enterprise Pakket voor de prijs van 349,90 Euro
Extra optie kaartpakket C (alleen voor Premium Pakket) voor de prijs van 150,00 Euro
Green-Zones Fleet-App Small/Mini/Midi/Maxi Pakket, CODE [
] voor [
2)
3)
4)

] Euro

Huurverhogingen binnen één contractjaar zijn uitgesloten en zijn alleen beperkt tot nieuwe contracten.
Als de verhuurder de huurprijs aan het begin van een nieuw contractjaar verhoogt en de huurder hiervan
op de hoogte stelt tot 4 weken voor het einde van het contractjaar, kan de huurder binnen 14 dagen na de
betreffende kennisgeving het contractjaar beëindigen.
De huurprijs is een nettoprijs en wordt in rekening gebracht met BTW. Aan huurders die in de EU gevestigd zijn
wordt de nettoprijs exclusief BTW gerekend, als de huurder een geldig EU BTW nummer heeft opgegeven.

§ 6 Betaalwijze en automatische incasso
1) Aan het begin van elk contractjaar ontvangt de huurder 12 maanden van tevoren een factuur voor de
maandelijkse huurprijs, die verschuldigd is op de eerste dag van de maand en wordt geïnd via automatische
incasso. Als een automatische incasso niet kan worden geïnd, zal de verhuurder administratiekosten van €
15,- in rekening brengen en de toegang tot het programma blokkeren totdat er aan alle eisen is voldaan.
2) De betaling gebeurt jaarlijks via een zakelijke SEPA-incasso. De huurder ondertekent hiervoor een
gestandaardiseerd SEPA-machtigingsformulier voor een periodieke betaling in twee versies, waarvan één
exemplaar ter beschikking wordt gesteld aan de verhuurder en zijn bank.
3) De vorm van het internationale SEPA-machtigingsformulier voor automatische incasso's is in bijlage 1 bij dit
contract. Het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier moet worden overhandigd aan de
vertegenwoordiger van de verhuurder of per post aan de verhuurder worden verstuurd.
4) Als alternatief voor punt 2 en 3 kan de huurder in plaats van SEPA Direct Debit tegen een toeslag van 5,0%
op het rekeningsbedrag de betaalmethode vooruitbetaling (Prepayment) kiezen. De vervaldatum is 10 dagen
na ontvangst van de factuur per e-mail. De huurder kiest:
(kruis dit vakje aan)
 SEPA Direct Debit
 Vooruitbetaling / prepayment
§ 7 Looptijd en beëindiging
1) De huur begint met de beschikbaarheid van de toegangsgegevens voor de registratie van de huurder bij de
verhuurder, die na de eerste jaarlijkse betaling aan de huurder worden verzonden.
2) De huurperiode loopt 12 maanden en wordt na afloop automatisch met nog eens 12 maanden verlengd.
3) De minimale huurperiode is 12 maanden, waarna een annulering op elk moment zonder opgave van redenen
met een opzegtermijn van 3 maanden voor de huurder en 6 maanden voor de verhuurder mogelijk is. De
opzegging dient schriftelijk per brief of fax worden verzonden en kan door beide partijen worden gedaan.
§ 8 Buitengewone beëindiging
1) De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen zelfs zonder inachtneming van een opzegtermijn indien er
een betalingsachterstand van de huurder is.
§ 9 Upgrades en downgrades
1) Upgrades (wijzigen in een pakket hogere kwaliteit) zijn op elk moment tot de 1. dag van de maand mogelijk. De
huurder ontvangt de toegang en een factuur voor het verschil pro rata voor de rest van het lopende contractjaar.
2) Een downgrade (wijziging naar een goedkoper pakket) is ten vroegste 12 maanden na het sluiten van het
contract mogelijk, maar moet 3 maanden van tevoren aan de verhuurder worden gemeld.
§ 10 Salvatorische clausule
1) Indien een van deze contractbepalingen niet van toepassing is, komen huurder en verhuurder overeen dat bij
wijze van interpretatie de bepaling zo dicht mogelijk bij de wil van de contractpartijen wordt gelegd.
2) De gedeeltelijke nietigheid van een bepaling veroorzaakt niet de nietigheid van het gehele contract.
3) In geval van nietigheid van een enkele bepaling, zal een vervangende overeenkomst worden gesloten die zo
dicht mogelijk aansluit bij het economische doel van dit contract.
4) De bepalingen en voorwaarden van Green-Zones zijn van toepassing op de Fleet-app. De huurder gaat
akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden (bijlage 2) door dit contract te sluiten.
§ 11 Algemene bepalingen
1) Alle juridische kwesties die voortvloeien uit of verband houden met de Green-Zones Fleet-app zijn onderhevig
aan Duits recht.
2) Plaats van uitvoering en jurisdictie is Berlijn.
3) In geval van geschillen is de taal van de rechtbank Duits.

- Bijlage 1 Productbeschrijving - Bijlage 2 Algem. voorwaarden 2019-05-14

Plaats, datum, Voornam Naam ondergetekenden
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