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Algemene Voorwaarden van NLautomotive 01-12-2008 
 
1. Toepasselijkheid 

1.1. Op alle offertes en leveringen van de software applicatie NLautoregistratie, zijn deze algemene levering- en 
betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

1.2. Indien NLautomotive de algemene voorwaarden wil wijzigen zal dat op schrift via email bekend worden 
gemaakt. 

1.3. De algemene voorwaarden zijn ook opgenomen bij de prijsopgave. Door het tekenen van de prijsopgave 
geeft men aan akkoord te gaan met deze voorwaarden 

 
2. Prijzen  

2.1. De prijzen van NLautomotive zijn prijzen in euro’s en exclusief BTW. 
 
3. Bedrijfslicentie 

3.1. De verstrekte bedrijfslicentie is uniek en wordt gekoppeld aan het unieke Kamer van Koophandel nummer 
van 8 cijfers van de afnemer.  

3.2. De afnemer bepaald bij het sluiten van de overeenkomst welk KvK nummer voor de bedrijfslicentieregistratie 
in de licentieadministratie van NLautomotive wordt opgegeven. 

3.3. De bedrijfslicentie behoud zijn geldigheid zolang afnemer actief gebruik maakt van de softwareapplicatie 
NLautoregistratie. 

3.4. Actief gebruik wil zeggen dat tenminste 1 gebruiker gedurende 1 maand inlogactiviteiten op NLautoregistratie 
uitvoert.  

3.5. Twee maanden nadat de laatste actieve gebruiker volgens waarneming van NLautomotive de software 
applicatie NLautoregistratie niet meer actief gebruikt maakt behoud NLautomotive zich het recht voor de 
bedrijfslicentie eenzijdig en zonder melding van opgave te beëindigen. 

 
4. Gebruikers- en voertuiglicenties 

4.1. Gebruikerslicenties mogen alleen worden verstrekt aan medewerkers van de bedrijfslicentiehouder. 
4.2. Voertuiglicenties worden verstrekt aan voertuigen welke eigendom zijn of anderszins ter beschikking staan 

van de houder van de bedrijfslicentie waarbij het kenteken als uniek kenmerk geldt. 
4.3. Gebruikerserlicentie wordt verstrekt aan “Named user”. 
4.4. Gebruikers- en voertuiglicenties kunnen elke dag van de maand ingaan en de gebruikers-voertuiglicentie 

wordt zonder voorafgaande mededeling vanuit NLautomotive jaarlijks stilzwijgend met één jaar verlengd. 
4.5. Een gebruikersslicentie eindigt op het moment dat een medewerker uit dienst wordt gemeld in 

NLautoregistratie. 
4.6. Een voertuiglicentie eindigt op het moment dat het voertuig de status inactief heeft binnen NLautoregistratie. 

 
5. Betalingsvoorwaarden en facturering 

5.1. Aanschaf van een bedrijfslicentie is eenmalig en gerelateerd aan het unieke KvK nummer. Direct na 
ondertekening van de prijsopgave zal de factuur worden verstuurd. Tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen, na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur, te 
gebeuren. 

5.2. De gebruikers- en voertuig licenties worden maandelijks vooraf gefactureerd. Hierbij is het maximaal 
bereikbare aantal licenties uit de bijbehorende staffel leidend. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen 
dient, de betaling binnen 14 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur via automatische 
incasso te gebeuren. 

5.3. Onderhoudslicentie wordt eenmaal per kalenderjaar vooraf in rekening gebracht. Tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen dient, de betaling binnen 14 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur te 
gebeuren. 

5.4. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is NLautomotive 
gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te 
berekenen van 10% per jaar of de wettige rente – zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag. 

5.5. NLautomotive is voorts gerechtigd, buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever, alle incassokosten, 
zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door niet-betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. 
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Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin 
NLautomotive zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. 

5.6. Indien er geheel niet voldaan wordt aan de betalingsverplichting is NLautomotive gemachtigd de 
dienstverlening te stoppen. 

 
6. Auteursrechten  

6.1. De online softwareapplicatie NLautoregistratie© is auteursrechtelijk beschermd zoals omschreven in de 
Auteurswet 1912 (Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht). 

 
7. Opzegging NLautoregistratie 

7.1. Een bedrijfslicentie dient minimaal drie maanden voor het einde schriftelijk opgezegd te worden, via brief of 
email, per volgende jaar waarop het de bedrijfslicentie eindigt. De opzegging dient wel op de laatste dag van 
de voorgaande maand bij NLautoregistratie binnen te zijn, datum posstempel is hiervoor leidend. 

7.2. De gegevens van de klant zal NLautoregistratie minmaal één jaar bewaren. 
 
8. Opschorting van de dienstverlening van NLautomotive 

8.1. NLautomotive is gemachtigd de dienstverlening op te schorten/te beëindigen na een vooraankondiging per 
email indien de gebruiker/klant; misbruik maakt van de online applicatie; inbreuk maakt op de auteursrechten 
(punt 6); de toepassing kopieert; aan derden in gebruik geeft of vervreemdt, bewaart of wijzigt. 

 
9. Verplichtingen van NLautomotive 

9.1. NLautomotive verplicht zich om de overeengekomen dienst, welke geleverd wordt via de online applicatie 
NLautomotive, zo optimaal en zorgvuldig mogelijk te leveren aan de gebruiker. 

 
10. Verplichting van de klant/gebruiker  

10.1. Voor het gebruik van NLautomotive dient gebruiker te beschikken over een goed functionerende internet 
verbinding met bij behorende computer apparatuur. 

10.2. Voor het gebruik, de beveiliging en de controle van NLautomotive binnen het bedrijf is de klant zelf 
verantwoordelijk. 

10.3. Inlognamen en wachtwoorden worden uitsluitend verstrekt aan de gebruiker wiens e-mailadres bekend is bij 
NLautomotive. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van deze gegevens. Door 
NLautomotive wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van het verspreiden en/of 
gebruik van inlognamen en wachtwoorden aan derden. 

10.4. Klant/gebruiker is het uitdrukkelijk niet toegestaan de servers van NLautomotive te benaderen/binnen te 
dringen buiten de door NLautomotive vastgestelde inlogprocedure. 

 
11. Privacy 

11.1. NLautomotive zal de persoonsgegevens van de klant/gebruiker uitsluitend gebruiken voor de online applicatie 
NLautomotive. 

11.2. Persoonsgegevens van de gebruiker/klant zullen nooit aan een derde partij worden verstrekt tenzij 
NLautomotive hiertoe door een gerechtelijke uitspraak of krachtens de wet wordt verplicht. 

 
12. Toegankelijkheid en wijzigingen NLautomotive 

12.1. Wijzigingen binnen NLautomotive mogen door NLautomotive worden aangebracht ter verbetering van de 
applicatie of voor het oplossen van technische problemen. Voor enige schade ten gevolge van een dergelijke 
wijziging is NLautomotive op generlei wijze aansprakelijk. 

12.2. NLautomotive is gemachtigd om de systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen voor verbetering, onderhoud 
of vervanging/vernieuwing van de systemen. 

12.3. Bij overmacht zoals natuurrampen, oorlog, e.d., storing in telecommunicatie en ondeugdelijke programmatuur 
van derden kan NLautomotive niet aan zijn verplichtingen worden gehouden. 

12.4. De aansprakelijkheid van NLautomotive is te allen tijde beperkt tot het door de klant maximaal betaalde 
bedrag voor de dienstverlening. 

12.5. De klant/gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van door NLautomotive 
toegekende inlognamen en/of wachtwoorden (zie ook punt 10.3) 
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13. Geschillen 

13.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. 
13.2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht. 

 


