CONTRACTSVOORWAARDEN ABAX NEDERLAND PRODUCTEN
Geldend per 1 maart 2017
Deze voorwaarden hebben betrekking op de navolgende ABAX producten: ABAX Triplog (rittenregistratie), ABAX Equipment Control & ABAX
Tollroad, ABAX Fleetmanagement en ABAX Worker , hierna de ABAX Systemen, zoals ABAX Nederland die in Nederland aan gebruikers
aanbiedt. De ABAX Systemen bestaan uit de aanschaf van één of meerdere ABAX units die na installatie daarvan in de door de gebruiker
beoogde voertuigen, installaties of machines door middel van GPS en GSM techniek automatisch de locatie en ritgegevens / gebruiksgegevens
van het betreffende object registreren, opslaan en uploaden naar servers van ABAX, en/of de aanschaf en het gebruik van ABAX Worker
producten, waarna de gebruiker via betrouwbare online gebaseerde ABAX software geuploade data van ABAX units en ABAX Worker kan
uitlezen, bewerken en gebruiken. De ABAX Systemen kunnen in verschillende functionaliteits-pakketten worden besteld, welke met extra
functies (add-ons) en additionele services zoals inbouw-service en trainingen kunnen worden uitgebreid.
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Toepasselijkheid en Definities
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere met ABAX
Nederland gesloten overeenkomst betreffende aanschaf van
ABAX units, Worker producten en gebruik van de ABAX
Systemen en alle (daaruit voortvloeiende) verbintenissen van
of met ABAX Nederland. Deze voorwaarden worden zo
mogelijk aan klanten ter hand gesteld, worden gepubliceerd
op de website van ABAX Nederland, liggen bij ABAX Nederland
ter inzage en worden op eerste verzoek in schriftelijke vorm
kosteloos toegezonden.
Onder ABAX Nederland wordt in deze voorwaarden verstaan:
de besloten vennootschap ABAX Nederland B.V., gevestigd te
Amsterdam en kantoorhoudende te (1165 MS) Halfweg aan de
Suikersilo-Oost 8. ABAX Nederland staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 51416611 en levert
producten en diensten met betrekking tot geautomatiseerde
ritregistratiesystemen, equipment control, fleet management
en projectadministratie, met aanverwante producten.
Met de term "gebruiker" wordt hierna bedoeld de wederpartij van
ABAX Nederland bij de overeenkomst betreffende aanschaf van
ABAX units en gebruik van de ABAX Systemen.
Met de term ”consument” wordt hierna bedoeld de gebruiker die
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; met de
term “zakelijke gebruiker” de gebruiker die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf.
In deze voorwaarden staan ook specifieke condities toepasselijk
op respectievelijk de productgroepen 1: ABAX Triplog, ABAX
Equipment Control & ABAX Tollroad, 2: ABAX Fleetmanagement
en 3: ABAX Worker: indien en voorzover daarin van de andere –
meer algemene – bepalingen van deze contractvoorwaarden
wordt afgeweken prevaleren met betrekking tot die producten/
productgroepen de specifieke condities.
Op iedere overeenkomst betreffende aanschaf van ABAX units/
ABAX Worker producten en gebruik van ABAX Systemen zijn
voorts van toepassing – voor zover daarvan in de onderhavige
voorwaarden niet expliciet is afgeweken – de Algemene
Voorwaarden van ABAX Nederland. Voor zakelijke gebruikers zijn
dat de ALGEMENE VOORWAARDEN ABAX NEDERLAND ZAKELIJKE
GEBRUIKER, Voor consumenten gelden de ALGEMENE
VOORWAARDEN ABAX CONSUMENTEN, waarin specifiek voor
consumenten geldende wettelijke regelingen zijn verwerkt. Ook
deze voorwaarden worden zo mogelijk aan klanten ter hand
gesteld, worden gepubliceerd op de website van ABAX Nederland,
liggen bij ABAX Nederland ter inzage en worden op eerste verzoek
in schriftelijke vorm kosteloos toegezonden.
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Afname ABAX Systemen
Door ondertekening van een contract formulier of
opdrachtbevestiging (hierna: het ‘contract’) waarin naar de
onderhavige voorwaarden wordt verwezen heeft gebruiker
verklaard van ABAX Nederland te kopen en af te nemen, gelijk
ABAX Nederland aan gebruiker verkoopt en aanbiedt, de in het
contract gespecificeerde ABAX units en ABAX Systeemdienstverlening, inclusief daarin genoemde add-ons en
additionele services. Het contract komt tot stand door
opdrachtbevestiging zijdens ABAX – eventueel in de vorm van
stilzwijgende bevestiging door tot uitvoering over te gaan.
Het contract kan bestaan uit een formulier in digitale vorm
waarop de gebruiker digitaal een handtekening plaatst/ cq die
gebruiker ondertekend per email aan ABAX Nederland
toezendt.
Conformiteit
ABAX zal gebruiker de in het contract gespecificeerde ABAX
units en ABAX Systeem-dienstverlening, inclusief daarin
genoemde add-ons en additionele services leveren zoals
gebruiker op basis van de hem verstrekte schriftelijke of
digitale documentatie redelijkerwijs mag verwachten.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de online
ABAX Systemen bestemd voor gebruik in geheel Europa; de
ABAX units en de techniek van het systeem kennen geen
geografische gebruiksbeperking, maar het ter beschikking
gestelde kaartenmateriaal omvat vooralsnog Europa. Er kan bij
Europees kaartmateriaal sprake zijn van beperkingen vanuit
terzake bevoegde Europese of Nationale autoriteiten
(bijvoorbeeld uit hoofde van vertrouwelijkheid / veiligheid).
ABAX units en ABAX Systeem-dienstverlening inclusief addons, worden voortdurend doorontwikkeld en aangepast aan
technologische ontwikkelingen, veranderende regelgeving,
nieuwe inzichten en wensen van gebruikers; dat is een
dynamisch proces. Gedurende de looptijd van het contract
kunnen er daarom aanpassingen plaatsvinden in de
functionaliteit van de ABAX Systemen, in de zin van uitbreiding
van functionaliteit, veranderingen in methodiek en procedures
en verval van overbodig geworden functies en processen –
teneinde het systeem te doen blijven beantwoorden aan haar
doel(en). Door ondertekening van het contract verklaart de
gebruiker dit dynamisch karakter van het door hem bestelde
product als conform te accepteren. Wanneer doorontwikkeling
of aanpassing van het product leidt tot het verval van door de
gebruiker betaalde add-ons – bijvoorbeeld wanneer die deel
gaan uitmaken van de basis functionaliteit – vervalt ook de
betalingsverplichting met betrekking tot die add-ons.
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Aflevering
Tenzij in het contract of in documentatie, specificaties of
prijslijsten van ABAX Nederland uitdrukkelijk anders staat
vermeld wordt hardware afgeleverd inclusief
installatiehandleiding en eventueel benodigde aansluitkabels
en bevestigingsmaterialen voor standaard montage en
installatie.
Voor de ABAX unit en overige bestelde hardware geldt - indien
bij ABAX Nederland op voorraad - een leveringstermijn van
ongeveer een week na verzending door ABAX Nederland van
haar opdrachtbevestiging.
De hardware wordt door ABAX Nederland rechtstreeks per
besteldienst afgeleverd aan het door gebruiker opgegeven
adres. Gebruiker draagt er zorg voor dat aan dat adres
gedurende reguliere werktijden kan worden afgeleverd.
De verzendkosten – indien mogelijk bij voorbaat gespecificeerd
in de opdrachtbevestiging - komen voor rekening van
gebruiker en worden tezamen met de koopprijs / eerste
termijn dienstverlening door ABAX Nederland aan de gebruiker
doorbelast.
Voor de ingangsdatum van het contract ontvangt de gebruiker
rechtstreeks van ABAX Nederland de voor het gebruik van de
ABAX Systemen benodigde informatie betreffende de
inlogprocedure, werking van het systeem en toegang tot
eventuele handleidingen.
Met betrekking tot overige dienstverlening zoals installatie of
trainingen worden de afspraken in overleg ingepland.
Ingangsdatum
Het contract specificeert de tussen partijen overeengekomen
ingangsdatum daarvan.
Als geen specifieke ingangsdatum wordt vermeld is de
ingangsdatum de werkdag waarop de bestelde ABAX-units zijn
verzonden aan de gebruiker. Eventueel latere levering van
andere bestelde hardware of diensten staat niet aan de
aanvang van het contract in de weg.
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Licentie / Intellectuele eigendomsrechten
Bij/ door aflevering van de ABAX unit en de ABAX Systemen
verleent ABAX Nederland gebruiker een gebruiksrecht op de
embedded software van de ABAX unit en op de functionaliteit
van de (online) ABAX Systemen - in de gekozen versie.
Dat gebruiksrecht geldt uitsluitend voor de betreffende ABAX
unit(s) in combinatie met de aansluiting op de online ABAX
Systemen: Uitlezen en verwerken van data van (een) andere
Rittenregistratie unit(s) via de ABAX Systemen is uitdrukkelijk
niet toegestaan. En evenmin is uitlezing van een ABAX unit met
andere software of een andere dan de verleende aansluiting
op de ABAX Systemen toegestaan.
Het verleende gebruiksrecht is niet exclusief en is behoudens
uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijk vastgelegde
toestemming niet overdraagbaar.
Indien er updates van de ter beschikking gestelde (embedded)
software, en / of online functionaliteit ter beschikking komen
gedurende de looptijd van het contract van gebruiker heeft
gebruiker het recht die updates te gebruiken – voor zover
geschikt voor de aan hem toebehorende hardware.
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ABAX
Nederland is verkoop, overdracht, verhuur, uitlenen of het op

8.3

8.4

enigerlei andere wijze distribueren van gebruiksrechten met
betrekking tot de ABAX Systemen door gebruiker niet
toegestaan.
Het is gebruiker niet toegestaan de geleverde cq ter
beschikking gestelde hardware en software aan te passen, te
analyseren, reverse engineering uit te voeren, te
decompileren, of producten te ontwikkelen afgeleid van de
ABAX Systemen.
Het is gebruiker ook niet toegestaan handleidingen en andere
schriftelijke materialen ter beschikking gesteld door ABAX
Nederland te kopiëren, tenzij voor eigen gebruik ten behoeve
van de bestuurders / bedienend personeel van respectievelijk
voertuigen / installaties.
Gebruiker verplicht zich intellectuele eigendom van bij de
ABAX Systemen betrokken derden te respecteren (O.a. Adobe,
Microsoft, firmware hardware, leverancier kaartmateriaal).
ABAX Nederland verwijst hier verder uitdrukkelijk naar haar
van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden
Betaling
De overeengekomen koopprijs en de verschuldigde
verzendkosten voor de aflevering van de ABAX Units en
eventuele overige hardware, en het periodieke tarief voor de
aansluiting op en gebruik van de ABAX Systemen zijn in het
contract vastgelegd. De (eenmalige) koopprijs voor bestelde
hardware en het overeengekomen tarief voor de
dienstverlening wordt indien niet anders in het contract is
vastgelegd bij vooruitbetaling op jaarbasis (voor 12 maanden)
voldaan. De gebruiker ontvangt terzake een digitale factuur.
Bij verlenging van het contract alsmede bij opdrachten en
bestellingen buiten het contract om zijn de alsdan geldende
tarieven van ABAX Nederland van toepassing.
Vertrouwelijke Informatie en Privacy
ABAX Nederland draagt ervoor zorg dat haar
gegevensverwerking in overeenstemming is met eventueel
toepasselijke Privacy Wetgeving.
Door gebruiker ter beschikking gestelde gegevens worden
gebruikt in overeenstemming met het doel van deze
overeenkomst, primair voor zover de administratie van ABAX
Nederland dat redelijkerwijs vergt, en verder alleen voor zover
gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven.
ABAX Nederland verwijst ook hier uitdrukkelijk naar haar van
toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en de geldende
Privacyverklaring op haar website met betrekking tot de
onderwerpen van deze bepaling.
De basis van de ABAX Systemen is dat met betrekking tot een
object waarin een ABAX Unit wordt geplaatst automatisch
wordt geregistreerd waar dat object zich op enig moment
bevindt alsmede iedere verplaatsing van dat object. De ABAX
Systemen kunnen afhankelijk van voorkeuren en instellingen
van gebruiker ook vertrouwelijke gegevens van personen
registreren, zoals bijvoorbeeld NAW-gegevens van
bestuurders, met telefoonnummer, actuele positie enzovoort,
welke gegevens ook grotendeels nodig zijn om te voldoen aan
de eisen die bijvoorbeeld de Belastingdienst aan een
rittenadministratie stelt.
Alle door de ABAX Systemen geregistreerde gegevens zijn
password-protected en kunnen alleen worden geraadpleegd
conform de door de gebruiker zelf verstrekte bevoegdheden
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daartoe; ABAX beheert het Systeem en de toegang daartoe
door medewerkers van gebruiker overeenkomstig de
instructies van gebruiker; ABAX draagt daarbij zorg voor de
redelijkerwijs benodigde systeembeveiliging ter voorkoming
van raadpleging van de ABAX Systemen door onbevoegden.
Voorzover ABAX zelf toegang heeft of zou kunnen hebben tot
de ten behoeve van een gebruiker door de ABAX Systemen
geregistreerde gegevens, zal ABAX daarvan uitsluitend gebruik
maken ter uitvoering van haar dienstverlening aan gebruiker,
of op uitdrukkelijk verzoek van gebruiker, zoals in het kader
van haar helpdesk –functie. Ieder ander gebruik van de door
de ABAX Systemen gegenereerde gegevens door ABAX is
uitgesloten. ABAX medewerkers die toegang kunnen hebben
tot vertrouwelijke gegevens zijn gebonden aan de
Privacyverklaring van ABAX en hebben ook een eigen
geheimhoudingsverplichting geaccepteerd.
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10.
10.1

Levenslange garantie ABAX unit, en verder Beperkte Garantie
ABAX Nederland garandeert bij correcte installatie en gebruik
de werking van de ABAX unit gedurende de vaste looptijd van
het contract en eventuele verlengingen daarvan. Dat houdt in
dat indien de ABAX unit gedurende de (verlengde) looptijd van
het contract defect raakt deze door ABAX Nederland kosteloos
wordt gerepareerd of vervangen – tenzij er sprake is geweest
van onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de
gebruiksvoorschriften van de ABAX Unit, danwel het defect is
veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van
gebruiker of derden.
ABAX Nederland neemt daarnaast een inspanningsverplichting
op zich om het online ABAX Systemen in redelijkheid zoveel
mogelijk operationeel en toegankelijk te houden en eventuele
storingen tot een in redelijkheid aanvaardbaar niveau te
beperken.
ABAX Nederland garandeert echter niet en kan niet
garanderen dat de ABAX Systemen te allen tijde foutloos zullen
functioneren. Gebruiker dient zich te realiseren dat altijd
fouten kunnen optreden tijdens het gebruik van hardware en
software met een GSM- en GPS-functie, bijvoorbeeld
veroorzaakt door lokale omgevingsfouten en/of incomplete
gegevens. Door de werking van de online ABAX Systemen
regelmatig te controleren, data te bewerken, op te slaan en
met een back-up te beveiligen beperkt gebruiker het risico van
gegevensverlies. ABAX Nederland kan geen aansprakelijkheid
aanvaarden voor gegevensverlies.
Iedere eventuele aanspraak jegens ABAX Nederland vervalt
indien gebruiker één of meer van de voorwaarden van het
contract niet naleeft op het moment van ontstaan van die
aanspraken.
ABAX-Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor
niet door haar geleverde producten; indien producten
afkomstig van derden door ABAX worden geleverd is haar
aansprakelijkheid terzake in duur en omvang beperkt tot de
door de producent/ leverancier daarvan verstrekte garanties.
Gebruik, Reparaties en service ABAX unit
Door ABAX geleverde hardware dient door gebruiker conform
de ter beschikking gestelde gebruiksvoorschriften te worden
behandeld; in geval van defecten dient gebruiker direct
contact op te nemen met ABAX Nederland.
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Gebruiker zal de ABAX Unit niet zelf openen; de onderdelen
daarvan – waaronder GPS en GSM onderdelen met een
simkaart voor telecommunicatie – mogen uitsluitend in de
ABAX Unit worden gebruikt.
Werkzaamheden aan de ABAX unit mogen alleen worden
uitgevoerd door ABAX Nederland, danwel door een door ABAX
Nederland aangewezen reparateur. Indien de ABAX unit door
een andere partij wordt geopend vervallen daarmee alle
aanspraken jegens ABAX Nederland met betrekking tot die
ABAX unit.
De levensduur van de batterij van een ABAX unit is in beginsel
beperkt: periodiek kan de batterij moeten worden vervangen
door ABAX Nederland, danwel door een door ABAX Nederland
aangewezen reparateur.
De kosten van reparaties en batterijvervanging - incl
verzendkosten – indien die niet vallen onder de in artikel 9.1
beschreven garantie van ABAX Nederland – komen voor
rekening van de gebruiker.

11.
11.1

Aansprakelijkheidsbeperking en Overmacht
ABAX Nederland verwijst uitdrukkelijk naar haar van
toepassing zijnde Algemene Voorwaarden met betrekking tot
de beperking van aansprakelijkheid en overmacht.

12.
12.1

Duur (vaste looptijd) en Automatische verlenging
De overeengekomen vaste looptijd van de aansluiting op het
online ABAX Systemen is vastgelegd in het contract.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt het
gebruik van de ABAX Systemen overeengekomen voor een
periode van 36 maanden vanaf de ingangsdatum. De
gebruiksperiode van add-on producten is gekoppeld aan de
looptijd van het ABAX systeem waaraan die producten zijn
toegevoegd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
Bij afloop van de overeengekomen looptijd van het contract
wordt de aansluiting van een Zakelijke gebruiker op het online
ABAX Systemen van rechtswege automatisch verlengd voor
eenzelfde duur als de eerste overeengekomen contractduur,
tenzij één van beide partijen de overeenkomst met in
achtneming van een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
opzegt voor aanvang van de verlengingsperiode
Bij afloop van de overeengekomen looptijd van het contract
met een consument wordt diens aansluiting op het online
ABAX Systemen van rechtswege automatisch verlengd voor de
duur van 1 jaar, tenzij één van beide partijen de overeenkomst
met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste 30
dagen opzegt voor aanvang van de verlengingsperiode. In de
verlengingsperiode kan een consument bovendien tussentijds
het contract opzeggen met in achtneming van een
opzegtermijn van tenminste 30 dagen
Tussentijdse opzegging van de aansluitingsovereenkomst is
verder niet mogelijk.
Direct aansluitend op de beëindiging van een (al dan niet
verlengd) contract beëindigt en verwijdert ABAX Nederland
per de einddatum de dataopslag van de gebruiker; gebruiker is
zelf verantwoordelijk voor het downloaden en opslaan van zijn
databestanden voor de einddatum.

12.2

12.3

12.4
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13.
13.1

Afwijking en Aanpassing
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij
uitdrukkelijk schriftelijk beding. Een zodanig beding heeft
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13.2

14.
14.1

15.
15.1

15.2

16.
16.1

16.2

16.3

slechts gelding ten aanzien van de overeenkomst waarbij het is
gemaakt.
In beginsel gelden deze bij het afsluiten van het contract
geldende voorwaarden voor de gehele looptijd van het
contract – inclusief –behoudens andersluidend beding –
verlenging daarvan. Op lopende / bestaande overeenkomsten
en verbintenissen van ABAX Nederland is een nieuwe versie
van deze voorwaarden alleen van toepassing indien gebruiker
tenminste één maand voor inwerkingtreding van de
toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden daarvan door
ABAX Nederland in kennis wordt gesteld. Gebruiker is alsdan
aan een zodanige aanpassing gebonden, tenzij hij de
overeenkomst schriftelijk - of op een andere door ABAX
Nederland aangegeven wijze - opzegt met inachtneming van
de geldende opzegtermijn en uiterlijk tegen de datum waarop
de aanpassing van kracht zou worden. Wanneer de
contractueel geldende opzegtermijn de periode tot de
ingangsdatum van de aanpassing overschrijdt, wordt een
opzegging binnen 14 dagen na kennisgeving door ABAX
Nederland van de aanpassing als tijdige opzegging tegen de
ingangsdatum daarvan beschouwd.
Specifieke condities geldend voor Productgroep 1
(Artikelen 14 t/m 17)
Toepasselijkheid
De artikelen 14 t/m 17 zijn specifiek en uitsluitend van
toepassing op de ABAX Systemen: ABAX Triplog, ABAX
Equipment Control en ABAX Toll Road (Productgroep 1).
Facturering
De factuur voor de door gebruiker bestelde ABAX Units en
eventuele overige hardware, en het eerste periodieke tarief
voor de aansluiting op en gebruik van de ABAX Systemen
wordt verzonden bij verzending van de bestelde ABAX Units.
Opvolgende facturen voor het periodieke tarief voor de
aansluiting op en gebruik van de ABAX Systemen worden
telkens verzonden kort voor aanvang van de periode waarop
zij betrekking hebben.
Gebruik ABAX Toll Road
Om ABAX Toll Road te kunnen gebruiken na de ingangsdatum
is vereist dat de voorschot-nota’s van ABAX Nederland voor
het gebruik van ABAX Toll Road tijdig zijn betaald en ontvangst
van die betaling door ABAX Nederland is bevestigd.
De 1e voorschot-nota voor gebruik van ABAX Toll Road - en
waarborgsom voor de Toll Road tags -, wordt verzonden zodra
ABAX Nederland de opdracht van gebruiker terzake ABAX Toll
Road heeft bevestigd.
De vergoeding voor gebruik van ABAX Toll Road wordt bij
ABAX Nederland als Toll Road–tegoed van gebruiker
aangehouden ter verrekening van de daadwerkelijk
verschuldigde gebruikskosten. Telkens wanneer het saldo van
het Toll Road –tegoed van gebruiker minder dan 50% van het
tussen ABAX Nederland en gebruiker afgestemde saldobedrag
bedraagt, verzendt ABAX Nederland een nieuwe voorschotfactuur om het saldo weer op het overeengekomen peil te
brengen. Zonodig zullen partijen het afgestemde saldobedrag
nader aanpassen aan het verbruik door gebruiker. Over het
tegoed wordt geen rente vergoed; een negatief saldo wordt

niet toegestaan en leidt tot deactivering van de Toll Road tags
totdat het saldo conform facturering is aangevuld.
17.
17.1

17.2

18.
18.1

19.
19.1

19.2

19.3

20.
20.1

20.2

21.
21.1

Installatie
De installatie van de ABAX unit geschiedt in beginsel door de
gebruiker zelf op de juiste locatie en conform de
installatiehandleiding. Dat geldt ook voor verplaatsing van de
ABAX unit naar een ander voertuig, installatie of machine.
Installatie of verplaatsing vanuit ABAX Nederland is een
additionele service die apart gecontracteerd en betaald dient
te worden.
Na installatie dient de correcte werking van de unit door
gebruiker te worden getest door de correcte registratie van
data in de online ABAX Systemen te controleren - ABAX
Nederland kan dit op verzoek ook op afstand controleren. Niet
correcte werking – niet veroorzaakt door een te verhelpen
installatiegebrek – dient onmiddellijk aan ABAX Nederland te
worden gemeld.
Specifieke condities geldend voor Productgroep 2
(Artikelen 18 t/m 21)
Toepasselijkheid
De artikelen 18 t/m 21 zijn specifiek en uitsluitend van
toepassing op ABAX Fleetmanagement (Productgroep 2).
Facturering
De factuur voor de door gebruiker bestelde ABAX Units en
eventuele overige hardware en installatie daarvan wordt
verzonden direct na installatie daarvan door of vanuit ABAX
Nederland.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de factuur
voor het eerste periodieke tarief voor de aansluiting op en
gebruik van de ABAX Systemen verzonden kort voor de
overeengekomen ingangsdatum.
Opvolgende facturen voor het periodieke tarief voor de
aansluiting op en gebruik van de ABAX Systemen worden
telkens verzonden kort voor aanvang van de periode waarop
zij betrekking hebben.
Installatie
De installatie van de ABAX units voor Fleetmanagement vindt
plaats door ABAX Nederland, danwel door een door ABAX
Nederland daarvoor aangewezen derde-installateur. Dat geldt
ook voor verplaatsing van een ABAX unit naar een ander
voertuig, installatie of machine. De installatieafspraak – tijd en
plaats – en installatiekosten (voor rekening van gebruiker)
worden tussen ABAX Nederland en de gebruiker nader
overeengekomen en vastgelegd. De installatiekosten kunnen
eventueel rechtstreeks door de installateur aan gebruiker
worden gefactureerd.
Na installatie dient de correcte werking van de units door
gebruiker te worden getest door de correcte registratie van
data in de online ABAX Systemen te controleren - ABAX
Nederland kan dit op verzoek ook op afstand controleren. Niet
correcte werking dient onmiddellijk aan ABAX Nederland te
worden gemeld.
ABAX Fleet Management Premium dienstverlening
Gebruikers van het ABAX Fleet Management Premium product
zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de vereiste
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verificatie-data over de onderneming en chauffeurs in DDD
format worden beheerd in overeenstemming met
toepasselijke wetgeving, het AETR verdrag en Europese weten regelgeving. ABAX Nederland beheerd de data zelf in
overeenstemming met de navolgende Europese regelgeving:
(EC) No.561/200, (EC)NO.165/2014 en het AETR-verdrag.
Gebruikers van het ABAX Fleet Management Premium product
met DDD downloads (Heavy Commercial Vehicle)
moeten de ABAX units en hardware laten installeren door een
door ABAX Nederland aangewezen installateur die tevens een
erkende werkplaats is voor werkzaamheden aan de tachograaf
(EC) No. 165/2014. De gebruiker moet er bovendien voor zorg
dragen dat er een actief werkende fleet management module
voor ‘’Fleet management standaard’’ databeheer aanwezig is.
Gebruikers van het ABAX Fleet Management Premium product
zijn zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van
een geldige chauffeurskaart en bedrijfskaart (tachograaf) ten
behoeve van uitlezing op afstand. De gebruiker is ervoor
verantwoordelijk dat de koppeling tussen de bedrijfskaart en
de voertuigen actief werkend is voor die uitlezing op afstand.
Specifieke condities geldend voor Productgroep 3
(Artikelen 22 t/m 24)
Toepasselijkheid
De artikelen 22 t/m 24 zijn specifiek en uitsluitend van
toepassing op ABAX Worker (Productgroep 3).
ABAX Worker is een projectmanagement tool (softwareproduct) dat in beginsel ook zonder gebruik van ABAX units en
andere ABAX systemen kan worden gebruikt. De
contractsvoorwaarden die op ABAX units en het gebruik
daarvan betrekking hebben zijn voor het zelfstandig gebruik
van ABAX Worker niet relevant.
Facturering
De factuur voor de door gebruiker bestelde ABAX Worker
licenties en het eerste periodieke tarief voor de aansluiting op
en gebruik van de daarop betrekking hebbende ABAX
Systemen wordt verzonden na verzending/
terbeschikkingstelling van de voor gebruik van de licenties
benodigde codes en documentatie.
Opvolgende facturen voor het periodieke tarief voor de
aansluiting op en gebruik van het ABAX Systeem worden
telkens verzonden kort voor aanvang van de periode waarop
zij betrekking hebben.
Installatie
De installatie van de ABAX Worker Software geschiedt door de
gebruiker zelf conform de installatiehandleiding.
Na installatie dient de correcte werking van de software door
gebruiker te worden getest door de correcte registratie van
data in de online ABAX Systemen te controleren - ABAX
Nederland kan dit op verzoek ook op afstand controleren. Niet
correcte werking – niet veroorzaakt door een te verhelpen
installatiegebrek – dient onmiddellijk aan ABAX Nederland te
worden gemeld.
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