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1.
1.1.

1.2.

1.3.

Onderwerp
De onderhavige Algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding van de gebruiker, die in
de regel de chauffeur van een bedrijfswagen is, met de exploitant van de MAN Driver App,
MAN Truck&Bus AG, Dachauer Str. 667, 80995 München, Duitsland ("MAN T&B").
De MAN Driver App is een kosteloos mobiel hulpmiddel dat de gebruiker (chauffeur)
verschillende functies ter ondersteuning van zijn werkzaamheden voor vertrek en bij
onderbrekingen van de rit (pauzes, pech, etc.) biedt (bijv. voertuigcontrole voor vertrek,
beknopte handleiding voor voertuigen van het merk MAN, Mobile24 oproep voor pechhulp).
Een gedetailleerde beschrijving van de functies van de MAN Driver App vindt u in de
prestatiebeschrijving op www.digital.man/driverapp
De MAN Driver App maakt naast een uitsluitend lokale opslag van de via de hulpmiddelen
gegenereerde gegevens op het mobiele eindapparaat van de gebruiker ook een
gegevensuitwisseling tussen de gebruiker en zijn opdracht- resp. werkgever mogelijk, indien
deze de hiervoor vereiste overeenkomstige
MAN T&B-diensten gebruikt.
Belangrijke opmerking: Voor zover de gebruiker persoonsgegevens aan zijn opdracht- resp.
werkgever doorgeeft en de opdracht- resp. werkgever deze gegevens verwerkt, moet
daarvoor een rechtgrondslag in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming
aanwezig zijn (bijv. afsluiting van een ondernemingsovereenkomst, beperking van de
verwerking ten behoeve van het dienstverband, toestemming). Het is de plicht van de voor de
gegevensverwerking verantwoordelijke (opdracht- resp. werkgever) om de aanwezigheid van
een dergelijke rechtsgrondslag te garanderen.

1.4.

Telecommunicatiekosten die ontstaan bij het gebruik van de MAN Driver App dienen door de
gebruiker te worden gedragen.

2.
2.1.

Gebruik en technische eisen
Het gebruik van de MAN Driver App is uitsluitend toegestaan in het kader en ten behoeve van
de voorziene functionaliteit. De gebruiker laat in het bijzonder na
Manipulaties van welke aard dan ook aan de MAN Driver App uit te voeren die de werking
van de MAN Driver App nadelig kunnen beïnvloeden.
Door middel van de MAN Driver App gegevens te genereren die niet overeenkomen met de
feitelijke omstandigheden.
Via de MAN Driver App informatie te verspreiden die in strijd is met toepasselijke wetgeving
en de goede zeden. In het bijzonder zal de gebruiker geen inhoud verspreiden die
discriminerend, racistisch, geweldverheerlijkend of pornografisch van aard is, het
persoonlijkheidsrecht van derden schendt of tot strafbare feiten oproept.
MAN T&B behoudt zich het recht voor de gebruiker bij overtreding uit te sluiten van het
verdere gebruik van de MAN Driver App en door de gebruiker verspreide inhoud te wissen.
De gebruiker ontslaat MAN T&B van alle claims van derden, die voor MAN T&B zijn ontstaan

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.2.
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door overtredingen van deze Algemene voorwaarden die door de gebruiker vertegenwoordigd
worden.
3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

5.
5.1.

5.2.

Rechten op de inhoud
Aan de gebruiker behoort alle door hem door middel van de MAN Driver App gegenereerde
inhoud toe. Hij garandeert dat door de door hem geplaatste inhoud geen rechten van derden
worden geschonden.
Voor door de gebruiker door middel van de MAN Driver App gegenereerde inhoud, die door
intellectuele-eigendomsrechten beschermd is, verleent de gebruiker aan MAN T&B
uitdrukkelijk een niet-exclusieve, overdraagbare, in onderlicentie te geven, kosteloze,
wereldwijde licentie voor het gebruik van de gehele inhoud ("Licentie"), indien hij deze inhoud
aan zijn opdracht- resp. werkgever, die overeenkomstige MAN T&B-diensten gebruikt,
doorgeeft. De licentie omvat het recht de inhoud op het door TB Digital Services GmbH,
München, geëxploiteerde RIO-platform op te slaan en te verwerken voor zover dit het gebruik
van de door de opdracht- resp. werkgever van de gebruiker in gebruik genomen MAN T&Bdiensten dient. Deze licentie eindigt als de gebruiker de gebruiksrelatie voor de MAN Driver
App beëindigt, tenzij de inhoud in het kader van de door de opdracht- resp. werkgever van de
gebruiker gebruikte overeenkomstige MAN T&B-diensten is gebruikt en de gebruiker van zijn
recht volgens paragraaf 7 zin 2 geen gebruik maakt.
Software
De gebruiker gaat ermee akkoord dat met het gebruik van de MAN Driver App de
onderliggende software van tijd tot tijd vernieuwingen, actualiseringen en aanvullende functies
van MAN T&B kan downloaden en installeren, om de software te verbeteren of verder te
ontwikkelen.
De gebruiker zal geen broncode van MAN T&B veranderen, afgeleide werken daarvan
maken, de broncode decompileren of op andere wijze proberen deze te extraheren.
Een overzicht van de voor de dienst gebruikte opensource-licenties vindt de gebruiker in de
app onder het punt Instellingen > Licenties.
Wijzigingen
MAN T&B zal de gebruiker tijdig van geplande wijzigingen van deze Algemene voorwaarden
in kennis stellen, zodat de gebruiker kan beslissen of hij de MAN Driver App met de
gewijzigde voorwaarden wil blijven gebruiken en zich in dat geval akkoord met de wijziging
kan verklaren.
Als de gebruiker zich niet akkoord verklaart met de wijzigingen van deze Algemene
voorwaarden, dan dient hij af te zien van het verdere gebruik van de MAN Driver App.
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6.
6.1.

Garantie in ruime zin, aansprakelijkheid
Garantie in ruime zin
De gebruiker zal MAN T&B een gebrek aan de MAN Driver App onmiddellijk meedelen. MAN
T&B zal gebreken aan de MAN Driver App binnen een redelijke termijn verhelpen. Wanneer het
verhelpen van een gebrek binnen een redelijke termijn twee (2) keer mislukt, heeft de gebruiker
het recht deze Algemene voorwaarden buitengewoon op te zeggen.
Andere aanspraken van de gebruiker zijn geregeld volgens paragraaf 6.2.
Aanspraken wegens gebreken zijn uitgesloten voor zover deze door de gebruiker of door hem
ingeschakelde derden zijn veroorzaakt.

6.2.

Aansprakelijkheid
MAN T&B stelt zich aansprakelijk voor schade die door opzet en/of grove nalatigheid van MAN
T&B of van door deze ingeschakelde derden is veroorzaakt. Voor schade die het gevolg is van
eenvoudige nalatigheid door MAN T&B of door deze ingeschakelde derden is de
aansprakelijkheid op grond van de gratis uitvoering van de dienst uitgesloten. Voor schade die
het gevolg is van het achterwege blijven van de gebruikelijke zorgvuldigheid van MAN T&B of
van door deze ingeschakelde derden, stelt MAN T&B zich alleen aansprakelijk voor zover een
kardinale verplichting wordt geschonden. Kardinale verplichtingen zijn essentiële contractuele
verplichtingen die een correcte uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken en op de
nakoming waarvan de gebruiker heeft vertrouwd en mocht vertrouwen.
In geval van eenvoudige nalatigheid met betrekking tot de schending van dergelijke kardinale
verplichtingen is de aansprakelijkheid van MAN T&B beperkt tot de normaal te verwachten
schade. In geval van eenvoudige nalatigheid met betrekking tot de schending van dergelijke
kardinale verplichtingen hoeft MAN T&B, gelet op de kosteloosheid van de MAN Driver App,
bovendien alleen maar in te staan voor de zorgvuldigheid die MAN T&B in eigen
aangelegenheden pleegt te betrachten. Voor het overige is de aansprakelijkheid van MAN T&B
voor eenvoudige nalatigheid uitgesloten.

6.3.

Overige uitsluitingen

6.3.1.

MAN T&B stelt zich niet aansprakelijk voor de correcte toestand van voertuigen van de
gebruiker waarvoor de MAN T&B-dienst wordt geleverd. De MAN T&B-dienst is slechts bedoeld
ter ondersteuning van de gebruiker; de verantwoordelijkheid voor de naleving van de
voorschriften en voor het gebruik en de toestand van de voertuigen berust bij de eigenaar resp.
chauffeur ervan. Hiertoe behoren in het bijzonder maar niet uitsluitend de betreffende
voorschriften over werk- en rijtijden, de voorschriften over de controle van voertuigen voor het
begin van een rit alsmede de voorschriften over bewaar- en documentatieplichten.

6.3.2.

Dienovereenkomstig wordt met deze Algemene voorwaarden ook geen garantie in ruime zin
verleend en/of aansprakelijkheid aanvaard voor een gebrekkige MAN Driver App (met name
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voor ontbrekende of foutieve gegevens) en/of voor schade die het gevolg is van storingen en/of
uitval van de voertuigen, de mobiele eindapparaten en/of het gevolg is van gegevens die door
de gebruiker verkeerd zijn ingevoerd.
7.

Beëindiging
De gebruiker heeft het recht om het gebruik van de MAN Driver App te allen tijde te
beëindigen. De gebruiker kan via zijn opdracht- resp. werkgever de wissing van zijn
persoonsgegevens verlangen, indien deze in het kader van het gebruik van overeenkomstige
MAN T&B-diensten door de opdracht- resp. werkgever van de gebruiker zijn opgeslagen.
MAN T&B heeft het recht de gebruiker bij overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden te
allen tijde met onmiddellijke ingang van het gebruik van de MAN Driver App uit te sluiten.

8.

Recht, bevoegde rechtbank
Geldend is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het VN-verdrag
inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. Voor zover de gebruiker als
verbruiker te beschouwen is, geldt het recht van diens land, voor zover dit bindend en voor de
gebruiker gunstiger is. Bevoegde rechtbank is München.

9.

Opmerkingen
Een onbevestigd of niet correct bevestigd mobiel eindapparaat kan bij een plotselinge rij- of
remmanoeuvre en bij een ongeval door het interieur van het voertuig geslingerd worden en
letsel veroorzaken. Bevestig daarom uw mobiele eindapparaat altijd volgens de voorschriften
en buiten het ontvouwgebied van de airbags of berg het veilig op.
Het gebruik van applicatieprogramma's tijdens het rijden kan de aandacht afleiden van het
verkeer, zodat het risico op een ongeval toeneemt.
Neem de gebruiksaanwijzing van uw mobiele eindapparaat in acht.
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