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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN COYOTE, UITSLUITEND VAN TOEPASSING OP 
DE AANKOOP OF HET GEBRUIK VAN COYOTE-TERMINALS, APPS VOOR MOBIELE 
TELEFOONS EN HET AFSLUITEN VAN ABONNEMENTEN OP DE COYOTE-SERVICE 

Versie voor België van 16 juni 2016 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna "AVV") van COYOTE SYSTEM S.A.S., een 
vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 3.368.528,80 euro, ingeschreven in 
het handelsregister van Nanterre onder nummer 518 905 476, gevestigd en 
kantoorhoudende te Suresnes (92150), 24, quai Gallieni, Frankrijk, ter zake 
vertegenwoordigd door haar bestuurder, (hierna "COYOTE SYSTEM"), zijn van toepassing op 
de aankoop of het gebruik van COYOTE-Terminals (zoals hierna gedefinieerd), apps voor 
mobiele telefoons en het afsluiten van abonnementen op de COYOTE-Service. 

COYOTE SYSTEM behoudt zich het recht voor de AVV op ieder moment te wijzigen. 
Wijzigingen zijn van toepassing zodra zij online zijn gezet, met dien verstande dat zij niet 
van toepassing zijn op daaraan voorafgaand gesloten overeenkomsten. De laatste versie 
van de AVV is beschikbaar op de COYOTE-Site. 

De onderhavige AVV worden beheerst door het Belgische recht. 

INLEIDING 

COYOTE SYSTEM ontwikkelt en verhandelt een COYOTE radarwaarschuwingsservice met 
abonnement, die toegankelijk is door middel van COYOTE-Terminals voor mobiele, 
gekoppelde, ingebouwde en locatiebepaalde COYOTE-Apps en het mogelijk maakt, 
afhankelijk van de versie, aan de gebruiker met een abonnement op de COYOTE-Service 
real-time verkeersinformatie te verzenden, zoals locaties van radars, geldende 
snelheidsbeperkingen, gevaarlijke verkeerssituaties (met name de toestand van het 
wegverkeer en stukken waar vaak ongevallen gebeuren) of gevaarlijke punten, alsmede 
navigatie voor de COYOTE-Terminals en COYOTE-Apps die deze functie hebben. Elk 
abonnement op de COYOTE-Service en elk gebruik van de COYOTE-Terminal of de COYOTE-
Apps impliceert de gehele en volledige aanvaarding van deze AVV en van de aangehechte 
Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker (Bijlage 2), die daar onlosmakelijk deel van 
uitmaakt.  

INLEIDEND ARTIKEL - DEFINITIES 

De hierna genoemde begrippen en uitdrukkingen hebben in deze AVV de volgende 
betekenis: 

"Abonnementsformulier" verwijst naar de webpage die toegankelijk is op de COYOTE-Site 
en waarmee de Klant zich kan abonneren op de COYOTE-Service volgens een van de 
aangeboden Abonnementsvormen.  
"Abonnementsvormen" verwijst naar de voorwaarden en kosten van het abonnement op 
de COYOTE-Service, afhankelijk van de COYOTE-Terminal, zoals genoemd in Bijlage 1. 
"COYOTE-App(s)" verwijst naar de mobiele radarwaarschuwingsapplicaties voor mobiele 
telefoons die toegang geven tot de COYOTE-Service en rechtstreeks door de Klant van 
online platforms (marketplaces) kunnen worden gedownload via zijn smartphone. 
"COYOTE-Gegevens" verwijst naar de gegevens die worden verstrekt, geüpload en 
behandeld door de COYOTE-Terminal, te weten de positie van het voertuig (breedtegraad, 
lengtegraad, snelheid, richting) en de door de COYOTE SYSTEM of de Klant doorgegeven 
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informatie; de COYOTE-Gegevens buiten het Belgische grondgebied kunnen afwijken, 
afhankelijk van de van kracht zijnde lokale regelgeving. 
"COYOTE-Service" verwijst naar alle diensten die door COYOTE SYSTEM worden geleverd 
met de COYOTE-Terminal of voor het gebruik daarvan, of die toegankelijk zijn via de 
COYOTE-App op de mobiele telefoon, op grond van de onderhavige AVV en de bijgevoegde 
Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker ("LVE").  
"COYOTE-Site" verwijst naar de website die door COYOTE SYSTEM wordt beheerd en 
toegankelijk is via het adres https://www.coyotesystems.be/nl  
"COYOTE-Terminal(s)" verwijst naar de elektronische apparatuur die (direct of indirect) 
door COYOTE SYSTEM wordt verhandeld en toegang verschaft tot de COYOTE-Service 
(buiten de COYOTE-App), zoals beschreven op de COYOTE-Site. De COYOTE-Terminal is een 
GPS-kastje dat via GSM communiceert.  
"Gratis Proefperiode" verwijst, als deze in de aanbieding van COYOTE bestaat, naar de 
periode volgend op de eerste ingebruikneming van de COYOTE-Terminal of het aanmaken 
van een gebruikersaccount op de COYOTE-App en waarin de Klant gratis van de COYOTE-
Service gebruik kan maken onder de voorwaarden zoals bepaald in Bijlage 1 van deze AVV. 
"Mijn Account" verwijst naar de rubriek op de COYOTE-Site die toegankelijk is voor de 
Klant en waarin hij zijn account kan beheren en onder andere zijn facturen kan 
raadplegen. 
"Klant" verwijst naar iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de COYOTE-
Service. 
"Uitrusting van de Klant" verwijst naar de technische en materiële omgeving van de Klant 
waarin de COYOTE-Terminal dient te worden geïnstalleerd en gebruikt onder de 
alleenverantwoordelijkheid van de Klant. De Uitrusting van de Klant omvat naast het 
voertuig van de Klant alle ingebouwde uitrusting, waaronder computerapparatuur en 
toebehoren waarmee dat voertuig kan worden uitgerust.  
 
 

DEEL EEN – ABONNEMENT OP DE COYOTE-SERVICE 

ARTIKEL 1 - ABONNEMENT OP DE COYOTE-SERVICE 

Een abonnement dat bij de afsluiting of verlenging is betaald, komt om geen enkele 
reden voor restitutie in aanmerking, onverminderd het ontbindingsrecht van de Klant 
die consument is.  

1.1 Presentatie van de abonnementen op de COYOTE-Service  

Het abonnement op de COYOTE-Service veronderstelt dat de Klant een van de 
Abonnementsvormen kiest die beschikbaar zijn volgens de betreffende versie van de 
COYOTE-Terminal, zoals beschreven in Bijlage 1.  

1.2 Einde van de Gratis Proefperiode 

Bij gebreke van afsluiting of betaling van een van de Abonnementsvormen, zal de Klant 
uitsluitend toegang hebben tot de actuele snelheid van zijn voertuig et/of de 
navigatiefunctie vanaf zijn COYOTE-Terminal met die functies of vanaf de COYOTE-App.  

1.3 Grondgebied 

Het abonnement op de COYOTE-Service geldt voor België. Aangezien 
radarwaarschuwingssystemen in sommige landen verboden zijn, dient de Klant zich te 
houden aan de van kracht zijnde wetgeving op dit gebied en is uitsluitend hij 
verantwoordelijk voor het wettige gebruik daarvan. 
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ARTIKEL 2 - BESCHRIJVING VAN DE COYOTE-SERVICE  

De COYOTE-Service wordt elektronisch geleverd via de COYOTE-Terminal of de COYOTE-
App en bestaat uit meldingen van radars en gevaarlijke of risicovolle verkeerssituaties. 

2.1 Bijkomende diensten  

Afhankelijk van de gekozen COYOTE-Terminal en het soort abonnement worden sommige 
aanvullende diensten gratis aangeboden.  

ARTIKEL 3 - RECHT VAN ONTBINDING VOOR DE COYOTE-SERVICE 

Voor het abonnement op de COYOTE-Service, na de Gratis Proefperiode van de COYOTE-
Terminal indien deze beschikbaar is, beschikt de Klant die consument is over een recht van 
ontbinding tot een termijn van 14 (veertien) dagen met ingang van de datum waarop de 
overeenkomst voor het abonnement op de COYOTE-Service door de Klant wordt afgesloten. 

Indien de Klant de uitvoering van de COYOTE-Service vóór het verstrijken van de 
ontbindingstermijn wil laten beginnen, dient hij dat uitdrukkelijk aan COYOTE SYSTEM te 
verzoeken en zich akkoord te verklaren met de aanvang van de COYOTE-Service. 

De Klant kan in elk geval zijn ontbindingsrecht zonder opgave van redenen uitoefenen, 
door toezending van het modelformulier aangehecht als Bijlage 3, of een uitdrukkelijke 
ondubbelzinnige verklaring met daarin zijn beslissing de overeenkomst te ontbinden, 
gericht aan COYOTE SYSTEMS BENELUX, Stop Abo, 5b avenue Franklin 1300 WAVRE of aan 
het volgende e-mailadres: stopabo@coyotesystems.be, of telefonisch op 070.211.225 (0,34 
cent per minuut + de kosten van de mobiele telefoon), tegen betaling van de COYOTE-
Service die geleverd is tussen de activeringsdatum en de datum van de indiening van het 
ontbindingsverzoek. 

COYOTE SYSTEM zal overgaan tot de terugbetaling van het in deze omstandigheden teveel 
betaalde, prorata temporis van het werkelijke gebruik. COYOTE SYSTEM zal het geld 
terugstorten via hetzelfde betaalmiddel als de Klant die consument is voor zijn 
oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij hij uitdrukkelijk akkoord gaat met een 
ander betaalmiddel dat geen kosten voor hem met zich meebrengt. 

In dit verband geeft de Klant die consument is uitdrukkelijk toestemming aan COYOTE 
SYSTEM om zijn bankgegevens te bewaren gedurende de termijn waarin het 
ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, en ook na deze termijn als er geen sprake van 
ontbinding is (zie artikel 13 hierna). 

DEEL TWEE – COYOTE-TERMINAL EN COYOTE-APP 

ARTIKEL 4 - COYOTE-TERMINAL, COYOTE-APP EN ACTIVERING VAN DE ACCOUNT  

4.1 COYOTE-Terminal 

De COYOTE-Terminal bevat een SIM-kaart zonder toegekend telefoonnummer voor de 
overdracht van gegevens tussen de COYOTE-Terminal en de servers van COYOTE SYSTEM. 
De aan de Klant verstrekte SIM-kaart blijft eigendom van COYOTE SYSTEM. Het is de Klant 
niet toegestaan om de SIM-kaart tijdens de looptijd van de Overeenkomst te kopiëren, 
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verkopen, overdragen, verhuren, vernietigen of beschadigen. Na afloop van de 
Overeenkomst wordt de SIM-kaart door COYOTE SYSTEM gedesactiveerd. 

Om de COYOTE-Terminal te gebruiken, dient de Klant zijn account bij COYOTE SYSTEM te 
activeren en een Abonnementsvorm af te sluiten.  

Voor de COYOTE NAV-Terminal zijn het kaartmateriaal en de GPS-functie beschikbaar na 
ingebruikneming van de apparatuur (zie Bijlage 1). 

Voor de overige COYOTE-Terminals geldt dat het kaartmateriaal en de GPS-functie niet 
meer kunnen worden gebruikt na de Gratis Proefperiode, als er geen abonnement is 
afgesloten of betaald (zie Bijlage 1). 

COYOTE SYSTEM informeert de Klant per mail over de activering van zijn account en 
validatie van zijn inloggegevens.  

COYOTE SYSTEM stelt de rubriek "Mijn Account" op de COYOTE-Site ter beschikking aan de 
Klant, zodat hij de status van zijn abonnement kan volgen.  

De activeringstermijnen voor de COYOTE-Service hangen af van de snelheid van de 
providers van mobiele telefonie en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van COYOTE 
SYSTEM.  

De Klant dient erop toe te zien dat zijn apparatuur, alsmede de installatie, het gebruik en 
het onderhoud voldoen aan de voorschriften van de autofabrikant. 

4.2 COYOTE-App 

De COYOTE-App is een applicatie die kan worden gedownload van elk verkoopplatform voor 
mobiel internet en los van COYOTE SYSTEM wordt aangeboden. 

Onverminderd de Proefperiode waarvan de Klant profiteert na het aanmaken van zijn 
account, vereist de werking van de COYOTE-App het afsluiten van een abonnement op de 
COYOTE-Service volgens de voorwaarden zoals bepaald door het verkoopplatform. 

De COYOTE-App geeft gratis toegang tot de COYOTE-Service aan iedere eigenaar van een 
COYOTE-Terminal, door zijn inloggegevens (e-mailadres, gebruiksnaam en wachtwoord) in 
te toetsen, onder voorbehoud dat de Klant zijn abonnement heeft betaald. 

ARTIKEL 5 - ONTBINDINGSRECHT VOOR DE COYOTE-TERMINAL EN DE COYOTE-APP 

5.1 COYOTE-Terminal 

Voor elke aankoop van een COYOTE-Terminal die rechtstreeks bij COYOTE SYSTEM wordt 
gedaan op grond van een koopovereenkomst op afstand, beschikt de Klant die consument is 
over een ontbindingsrecht van 14 (veertien) dagen met ingang van de ontvangstdatum van 
de COYOTE-Terminal door de Klant.  

De Klant kan zijn ontbindingsrecht zonder opgave van redenen uitoefenen door het 
formulier in Bijlage 3 of een uitdrukkelijke ondubbelzinnige verklaring met daarin zijn 
beslissing de overeenkomst te ontbinden, op te sturen naar COYOTE SYSTEMS BENELUX, 
“Service Rétractation”, 5b avenue Franklin 1300 WAVRE of aan het volgende e-mailadres: 
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support@coyotesystems.be, of telefonisch op 070.211.225 (0,34 cent per minuut + de 
kosten van de mobiele telefoon). 

De Klant stuurt de in perfecte staat verkerende COYOTE-Terminal in zijn originele 
verpakking, met alle bijbehorende accessoires, handleidingen en documentatie aan het 
volgende adres: Applewood – Coyote – 34, Grande Rue, 27430 Saint-Pierre-du-Vauvray 
(France). 

De kosten van de retourzending blijven ten laste van de Klant.  

De Klant die de COYOTE-Terminal vóór het verstrijken van de ontbindingstermijn in 
gebruik neemt, wordt geacht daarmee uitdrukkelijk het verzoek te hebben gedaan de 
nakoming van de overeenkomst te starten.  

COYOTE SYSTEM vergoedt alle betalingen die zij van de Klant heeft ontvangen, indien van 
toepassing met inbegrip van de leveringskosten, binnen een redelijke termijn, doch in elk 
geval binnen veertien dagen nadat zij op de hoogte is gesteld van het besluit van de Klant 
om de overeenkomst te ontbinden. COYOTE SYSTEM zal het geld terugstorten via hetzelfde 
betaalmiddel als de Klant voor zijn oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de 
Klant uitdrukkelijk akkoord gaat met een ander betaalmiddel dat geen kosten voor hem 
met zich meebrengt.  

In dit verband geeft de Klant die consument is uitdrukkelijk toestemming aan COYOTE 
SYSTEM om zijn bankgegevens te bewaren gedurende de termijn waarin het 
intrekkingsrecht kan worden uitgeoefend. 

COYOTE SYSTEM vergoedt geen extra kosten als de Klant die consument is uitdrukkelijk 
heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de goedkopere standaardlevering zoals 
door COYOTE SYSTEM voorgesteld.  

COYOTE SYSTEM wacht met de terugbetaling tot alle goederen zijn ontvangen, of totdat de 
Klant die consument is een verzendbewijs daarvan heeft overgelegd, waarbij de eerste van 
deze twee feiten die heeft plaatsgevonden als aan te houden datum geldt. 

De Klant die consument is dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen 
na de kennisgeving van zijn besluit om de overeenkomst te ontbinden, de goederen naar 
COYOTE SYSTEM aan het bovengenoemde adres te sturen. 

5.2 COYOTE-App 

De uitoefening van het ontbindingsrecht geschiedt onder de voorwaarden zoals bepaald in 
artikel 3 hierboven. 

DEEL DRIE – DIVERSEN 

ARTIKEL 6 - GEGEVENS VAN DE KLANT  

De Klant verplicht zich COYOTE SYSTEM nauwkeurige gegevens (adres en bankgegevens) te 
verstrekken en haar zo spoedig mogelijk op te hoogte te stellen van elke wijziging van 
deze gegevens.  

In het bijzonder is de Klant verplicht om in het geval van automatische incasso een 
eventuele wijziging van zijn bankgegevens of een ander creditcardnummer schriftelijk aan 
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COYOTE SYSTEM kenbaar te maken vóór de 20ste van de desbetreffende maand, vergezeld 
van bewijsstukken (factuur voor telefoon, energie, etc.), teneinde COYOTE SYSTEM in 
staat te stellen de SEPA-gegevens up to date te houden.  

VOOR ELK ABONNEMENT VAN MEER DAN ÉÉN MAAND DAT VIA AUTOMATISCHE INCASSO 
WORDT BETAALD, AANVAARDT DE KLANT UITDTRUKKELIJK DAT COYOTE SYSTEM ZIJN 
BANKGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DEZE AFSCHRIJVINGEN BEWAART. 

De Klant dient in elke correspondentie met COYOTE SYSTEM zijn naam, voornaam en 
klantnummer te vermelden om de vaststelling van de echtheid en de verwerking mogelijk 
te maken. Onvolledige verzoeken worden niet door COYOTE SYSTEM in behandeling 
genomen.  

ARTIKEL 7 - VERBINTENISSEN VAN DE KLANT  

7.1 Inachtneming van voorschriften 

De Klant dient te voldoen aan alle voorschriften met betrekking tot de configuratie en het 
gebruik van de COYOTE-Terminal en, indien nodig, de bijgeleverde documentatie te 
raadplegen.  

In geval van een foutieve configuratie of een onjuist gebruik van de COYOTE-Terminal is de 
Klant daarvoor alleen aansprakelijk. 

Indien nodig is de documentatie van de COYOTE-Terminal beschikbaar op de COYOTE-Site. 

7.2 Betaling van het abonnement 

De Klant is gehouden tot de correcte betaling van de COYOTE-Terminal en zijn 
abonnement. 

De Klant kan de rubriek "Mijn Account" raadplegen, teneinde kennis te nemen van nieuwe 
berichten en informatie van COYOTE SYSTEM en zijn facturen voor de maandelijks 
afgeschreven betalingen in te zien. 

COYOTE SYSTEM behoudt zich het recht voor het tarief van het abonnement te wijzigen 
voor elke nieuwe contractperiode. COYOTE SYSTEM zal de Klant hiervan ten minste 1 (één) 
maand voor het einde van de lopende contractperiode op de hoogte brengen. De Klant kan 
dit nieuwe tarief dan aanvaarden of weigeren. Indien de Klant akkoord gaat met het 
nieuwe tarief, geldt dit voor de volgende contractperiode. Indien de Klant niet akkoord 
gaat met het nieuwe tarief, eindigt de Overeenkomst bij het verstrijken van de lopende 
contractperiode. 

In geval van betalingsproblemen dient de Klant aan COYOTE SYSTEM de bankkosten te 
vergoeden die zij als gevolg daarvan heeft gemaakt, alsmede alle vertragingsrente te 
rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn op de factuur.  

7.3 Updates  

COYOTE SYSTEM kan op afstand overgaan tot updates van de ingebouwde software in de 
COYOTE-Terminal, overeenkomstig de bepalingen van de Licentieovereenkomst voor de 
Eindgebruiker zoals genoemd in Bijlage 2.  
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Meer in het algemeen behoudt COYOTE SYSTEM zich het recht voor naar eigen inzicht en 
uitsluitend op haar kosten de technische specificaties van de COYOTE-Terminal en de 
COYOTE-Service te verbeteren, alsmede de communicatietechnologie die voor de COYOTE-
Service wordt gebruikt.  
 
Evenzo zorgt COYOTE SYSTEM ervoor dat de COYOTE-Terminal en de COYOTE-Service aan 
veranderende wetgeving worden aangepast, zodat ze in overeenstemming zijn met de 
regelgeving en/of de eisen van de overheid. 
 
Deze verbeteringen kunnen niet door de Klant worden ingeroepen als grond voor opzegging 
van de COYOTE-Service.  

ARTIKEL 8 - VERBINTENISSEN VAN COYOTE SYSTEM  

COYOTE SYSTEM verplicht zich toe te zien op de goede werking van het COYOTE-Systeem 
en de noodzakelijke maatregelen te nemen om de continuïteit en de kwaliteit van deze 
Service te waarborgen.  

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de werking van de COYOTE-Service vooral 
gebaseerd is op technologie die is ontwikkeld en wordt beheerd door derden over wie 
COYOTE SYSTEM geen zeggenschap heeft. COYOTE SYSTEM is dan ook niet gehouden de 
COYOTE-Service te leveren in geval van storingen op het GSM- of GPS-net, noch in geval 
van overmacht, waaronder stakingen, extreme weersomstandigheden, oorlogen, 
embargo’s, storingen aan het elektriciteitsnet, het internet, satellieten en niet-nakoming 
van hun verbintenissen door providers van mobiele telefonie. 

Voorts kan de COYOTE-Service tijdelijk niet beschikbaar zijn op instructie of aanwijzing 
van de autoriteiten. 

De Klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat het GSM-datanetwerken (2G, 3G, 4G, etc.) 
van de providers van mobiele telefonie in voortdurende ontwikkeling zijn, dat er zones zijn 
waarin de signalen van GPS satellieten niet ontvangbaar zijn (tunnels, canyon-effecten in 
de stad en in de bergen), waardoor het mogelijk is dat sommige delen van het grondgebied 
niet door deze netwerken worden gedekt en de toegang tot de COYOTE-Service daar wordt 
verstoord. 

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID  

COYOTE SYSTEM is niet aansprakelijk indien de niet of niet volledige nakoming van de 
Overeenkomst te wijten is aan de Klant of aan omstandigheden buiten de macht van 
COYOTE SYSTEM, zoals hierna genoemd. 

De Klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat de werking van de COYOTE-Service mede 
berust op gegevens die door Klanten en derde-wederpartijen aan COYOTE SYSTEM worden 
verstrekt, met name wat betreft snelheidsbeperkingen en andere verkeersregels. COYOTE 
SYSTEM is derhalve in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledige, 
verouderde of onjuiste gegevens die door Klanten of derden zijn verstrekt.  

Het gebruik van de COYOTE-Terminal ontslaat de Klant in geen geval van zijn 
verplichting om zich strikt aan de verkeersregels te houden. De Klant erkent dat de 
COYOTE-Terminal niet in de plaats treedt van de verplichting om de verkeersregels na 
te leven en dat COYOTE SYSTEM niet aansprakelijk is voor eventuele overtredingen die 
aan de Klant ten laste worden gelegd.  
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COYOTE SYSTEM is in geen geval aansprakelijk voor eventuele indirecte schade die door de 
Klant wordt geleden in het kader van het gebruik van de COYOTE-Service, waaronder 
omzetderving en handelsschade en, meer in het algemeen, alle schade die niet uitsluitend 
en rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming van COYOTE SYSTEM.  

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van COYOTE SYSTEM uit hoofde van de 
Overeenkomst beperkt tot het totaal van de bedragen die in de loop van de laatste 12 
(twaalf) maanden door de Klant zijn betaald.  

ARTIKEL 10 – KLANTENSERVICE 

10.1 Telefonische klantenservice 

COYOTE SYSTEM biedt de Klant een telefonische klantenservice op het volgende nummer: 
070.211.225 (0,34 cent per minuut + kosten mobiel).       

10.2 Online klantenservice (technische vragen, after sales, uitvoering van de 
overeenkomst) 

COYOTE SYSTEM stelt gratis een online klantenservice ter beschikking van de Klant 
(exclusief eventuele kosten van de internetverbinding) die toegankelijk is op het volgende 
adres https://www.coyotesystems.be/nl/contact-be_nl.html	

10.3 Geschillen 

In geval van problemen kan de Klant zich wenden tot een van de medewerkers van de 
klantenservice om een minnelijke oplossing te vinden. 

Elke klacht, betwisting of aanvraag tot restitutie dient met bewijsstukken te worden 
gestaafd om in behandeling te kunnen worden genomen. COYOTE SYSTEM verplicht zich om 
een klacht, betwisting of aanvraag te beantwoorden binnen een termijn van 30 (dertig) 
werkdagen na de ontvangstdatum daarvan.  

ARTIKEL 11 - SOFTWARE  

Het gebruik van de ingebouwde software in de COYOTE-Terminal is onderworpen aan de 
aanvaarding door de Klant van de voorwaarden van de Licentieovereenkomst voor de 
Eindgebruiker zoals genoemd in Bijlage 2. 

ARTIKEL 12 - WETTELIJKE GARANTIE – UITBREIDING VAN DE GARANTIE (OPTIONEEL)  

12.1 Wettelijke garantie  

De Klant geniet de wettelijke garantie op gebreken van het verkochte onder de 
voorwaarden zoals voorzien in de artikelen 1641 en 1649 van het Burgerlijk  Wetboek, en, 
in het geval van een consument, de wettelijke verplichting dat de afgeleverde zaak aan de 
overeenkomst moet beantwoorden zoals bepaald in de artikelen 1649bis en 1649octies van 
het Burgerlijk Wetboek.  

De wettelijke garantie geldt niet in geval van een breuk, val, oneigenlijk gebruik, oxidatie, 
wijziging of reparatie die niet wordt uitgevoerd door onderhoudsdiensten die door COYOTE 
SYSTEM zijn aangewezen. 
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12.2 Uitbreiding van de garantie op de COYOTE-Terminals (OPTIONEEL)  

Buiten de wettelijke garanties kan de Klant tegen betaling van een vast bedrag dat op de 
COYOTE-Site staat vermeld, vóór de orderbevestiging de garantie op de COYOTE-Terminal 
uitbreiden onder de volgende voorwaarden.  

De Klant kan deze uitbreiding nemen binnen een termijn van 24 maanden na activering van 
de COYOTE-Terminal, onder voorbehoud dat zijn account op het moment van het afsluiten 
van deze garantie geen betalingsachterstand vertoont.  

De garantie wordt van kracht op de afsluitingsdatum voor de tijdsperiode eindigende aan 
het einde van het vijfde jaar na levering van de COYOTE-Terminal.  

De uitbreiding van de garantie is verbonden aan de COYOTE-Terminal waarvoor ze is 
afgesloten, of aan de COYOTE-Terminal die is vervangen in het kader van de wettelijke 
garantie of de uitbreiding van de garantie. 

Na uitbreiding van de garantie verplicht COYOTE SYSTEM zich tot reparatie of vervanging 
(door een gelijkwaardig product dat verbeterd is) van de gebrekkige COYOTE-Terminal 
binnen een termijn van vijftien werkdagen na de ontvangstdatum van de COYOTE-Terminal 
in het reparatiecentrum van COYOTE SYSTEM. De defecte COYOTE-Terminal dient samen 
met de SIM-kaart door de Klant op zijn kosten en in een voldoende beschermende 
verpakking te worden geretourneerd aan het adres: COYOTE SAV – Avenue Franklin 5b – 
1300 Wavre (Belgium). 

Deze garantie geldt voor storingen aan de COYOTE-Terminal die niet zijn veroorzaakt door 
een breuk (met name van de interne USB), val, oxidatie, wijziging of reparatie die niet 
wordt uitgevoerd door onderhoudsdiensten die door COYOTE SYSTEM zijn aangewezen, of 
door oneigenlijk gebruik (bijvoorbeeld gebruik van een andere oplader dan die is 
meegeleverd), en zolang de Klant een abonnement heeft op de COYOTE-Service en geen 
betalingsachterstand heeft. Deze garantie geldt alleen als zij is afgesloten vóór het 
ontstaan van de storing. 

12.3 Reparaties buiten de garantie 

Buiten de wettelijke garantie en bij gebreke van een uitbreiding van de garantie zoals 
bepaald in artikel 12.2, zal COYOTE SYSTEM voor elke reparatie van een COYOTE-Terminal 
een voorafgaande offerte uitbrengen volgens de vaste tarieven die door COYOTE SYSTEM 
zijn vastgesteld en van kracht zijn op de datum van het verzoek van de Klant. 

ARTIKEL 13 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS  

De Klant stemt in met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door 
COYOTE SYSTEM en COYOTE SYSTEMS BENELUX. 

COYOTE SYSTEM  verbindt zich de persoonsgegevens van de Klant te beschermen 
overeenkomstig de bepalingen in de Franse wet n°78-17 van 6 januari 1978 genaamd 
"Informatique et Libertés" en COYOTE SYSTEMS BENELUX  verbindt zich de 
persoonsgegevens van de Klant te beschermen overeenkomstig de bepalingen in de 
Belgische wet van 8 december 1992.  

De Klant wordt geïnformeerd dat COYOTE SYSTEM ten behoeve van de COYOTE-Service de 
locatiegegevens van het voertuig van de Klant verzamelt en verwerkt (breedtegraad, 
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lengtegraad, snelheid, richting, identificatie van de COYOTE-Terminal). COYOTE SYSTEM 
beschikt alleen over de laatst bekende positie van het voertuig van de Klant. Eerdere 
locatiegegevens worden anoniem door COYOTE SYSTEM opgenomen in een database die 
door haar wordt beheerd. COYOTE SYSTEM zal nooit persoons- of locatiegegevens aan 
derden verstrekken, tenzij op last van de rechter. 

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft de Klant, mits hij zijn identiteit aantoont, 
het recht te verzoeken om rectificatie, aanvulling, update, blokkering of verwijdering van 
zijn persoonsgegevens als deze onjuist, onvolledig, onduidelijk of verouderd zijn, of als de 
verzameling, het gebruik, de openbaarmaking of de bewaring van deze gegevens verboden 
is.  

De Klant heeft eveneens het recht op wettige gronden bezwaar te maken tegen de 
verwerking van zijn persoonsgegevens. In dat geval kan de Overeenkomst echter niet 
worden uitgevoerd en blijven de maandelijkse bedragen verschuldigd door de Klant, die de 
COYOTE-Service dan niet langer kan gebruiken.  

De Klant kan deze rechten uitoefenen door een brief met een kopie van zijn 
identiteitsbewijs naar het volgende adres te sturen: COYOTE SYSTEMS BENELUX, 5b avenue 
Franklin 1300 WAVRE, België of per email met een kopie van zijn identiteitsbewijs aan het 
volgende adres: support@coyotesystems.be.  

Bankgegevens worden tijdens de ontbindingsperiode bewaard om in geval van uitoefening 
van dit recht tot terugbetaling over te kunnen gaan, en daarna ten behoeve van de 
maandelijkse afschrijvingen voor de duur van drie maanden na afloop van het abonnement 
op de COYOTE-Service in verband met incasso. De Klant kan akkoord gaan met de bewaring 
door COYOTE SYSTEM van deze bankgegevens tot afloop van het abonnement, met het oog 
op de verlenging daarvan. De bewaring van de bankgegevens is beveiligd en wordt door 
een derde-dienstverlener uitgevoerd. 

ARTIKEL 14 - INTELLECTUELE EIGENDOM 

COYOTE SYSTEM is de enige houder van de intellectuele eigendomsrechten op de COYOTE-
Terminal en de COYOTE-Service. COYOTE SYSTEM is tevens de enige eigenaar van de 
COYOTE-Gegevens die automatisch door de COYOTE-Terminal of handmatig door de Klant 
worden geüpload. "COYOTE SYSTEM" en "COYOTE" zijn gedeponeerde merknamen die 
eigendom zijn van COYOTE SYSTEM. Geen enkele bepaling van de onderhavige AVV kan 
worden uitgelegd als overdracht van het intellectuele eigendomsrecht op deze tekens ten 
gunste van de Klant. Door een COYOTE-Terminal te kopen, een Abonnementsvorm af te 
sluiten of de COYOTE-App te downloaden, aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud de 
voorwaarden van de Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker zoals genoemd in Bijlage 
2, met inbegrip van de voorwaarden met betrekking tot de software voor het 
kaartmateriaal of de spraakherkenning van derden. 

ARTIKEL 15 - INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST  

De onderhavige AVV treden in werking op de datum van hun aanvaarding. De duur van de 
overeenkomst is een bepaalde duur volgens de Abonnementsvormen zoals voorgesteld in 
annex 1 van deze AVV. 
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ARTIKEL 16 - VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE TERMINAL  

In geval van verlies of diefstal van de COYOTE-Terminal dient de Klant COYOTE SYSTEM 
onmiddellijk te verwittigen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, vergezeld 
van een kopie van het door de politie opgemaakte proces-verbaal. COYOTE SYSTEM zal dan 
zo spoedig mogelijk overgaan tot stopzetting van de verbinding met de Klant. Indien de 
Klant een nieuwe COYOTE-Terminal koopt, zal COYOTE SYSTEM op schriftelijk verzoek van 
de Klant het reeds betaalde lopende abonnement overzetten naar de nieuwe COYOTE-
Terminal. Deze overzettingsoptie is niet beschikbaar voor breuk of diefstal van het toestel 
waarop de COYOTE-App is geïnstalleerd.  

De klant blijft de abonnementskosten verschuldigd aan COYOTE SYSTEM tot het einde van 
de lopende contractperiode. 

COYOTE SYSTEM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een valse aangifte of een 
aangifte van een derde die zich wederrechtelijk de identiteit van de Klant heeft 
toegeëigend.  

ARTIKEL 17 - BEËINDIGING OF OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST   

In geval van niet-betaling of niet-nakoming door de Klant van zijn verbintenissen op grond 
van de onderhavige AVV, of op last van de bevoegde autoriteiten, kan COYOTE SYSTEM de 
Overeenkomst onmiddellijk en zonder opzegtermijn ontbinden of opschorten.  

Het saldo van de abonnementskosten die tot het einde van de lopende contractperiode zijn 
verschuldigd, wordt alsdan onmiddellijk opeisbaar.  

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER  

De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.  

Elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan 
de bevoegde rechtbank te Brussel, met uitzondering van geschillen inzake personen die 
consument zijn en op wie wettelijke regels voor de toekenning van rechtsmacht van 
toepassing zijn.  

Overeenkomstig de bepalingen in BOEK XVI van het Wetboek van economisch recht inzake 
“buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen”, heeft de consument in geval 
van een geschil met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, de mogelijkheid op 
zich op voorhand te wenden tot: 

Consumentenombudsdienst 

North Gate II 

Koning Albert II-laan 8 Bus 1 

1000 Brussel 

 
Tel : 02 702 52 00 
Fax : 02 808 71 29 
E-mail : contact@consumentenombudsdienst.be        
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ARTIKEL 19 - WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDINGEN  

De website https://www.coyotesystems.be/nl/ is een uitgave van COYOTE SYSTEM S.A.S., 
een vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 3.368.528,80 euro, ingeschreven 
in het handelsregister van Nanterre onder nummer 518 905 476, gevestigd en 
kantoorhoudende te Suresnes (92150), 24, quai Gallieni, Frankrijk. Tel: +33 1 45 05 37 42 
(telefoonkosten naar Frankrijk zijn afhankelijk van de zonde van waaruit wordt gebeld) – 
e-mail: contact@coyote.fr (BEHOUDENS KLACHTEN VOOR DE KLANTENSERVICE).   
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BIJLAGE 1 
 

ABONNEMENTSVORMEN 

De prijzen van de onderstaande Abonnementen zijn online beschikbaar op  
https://www.coyotesystems.be/nl/tarieven.html  

I. ABONNEMENTSVORMEN 

I.1 COYOTE-Terminal 

a) Maandabonnementen: 

Formule "Eén Jaar" 

Abonnement met een looptijd van 12 achtereenvolgende maanden. 

Maandabonnementen kunnen na afloop van het abonnement worden verlengd voor 
achtereenvolgende perioden van 1 (één) maand, te betalen maandelijks via per SEPA-
overboeking. 

b) Prepaid-abonnementen: 

Prepaid-abonnementen kunnen niet worden verlengd. De Klant kan een nieuw abonnement 
afsluiten via "Mijn Account" op de COYOTE-Site of contact opnemen met de Klantenservice 
van COYOTE SYSTEM op  070.211.225 (0,34 cent per minuut + kosten mobiel). 

Formule "Eén Jaar" prepaid 

Abonnement met een looptijd van 12 maanden, te betalen bij het afsluiten van het 
abonnement.  

Formule "Twee Jaar" prepaid 

Abonnement met een looptijd van 24 maanden, te betalen bij het afsluiten van het 
abonnement. 

Formule "Drie Jaar" prepaid 

Abonnement met een looptijd van 36 maanden, te betalen bij het afsluiten van het 
abonnement.  

Formule "Vier Jaar" prepaid 

Abonnement met een looptijd van 48 maanden, te betalen bij het afsluiten van het 
abonnement.   
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I.2 COYOTE-App 

Er zijn drie formules mogelijk voor het afsluiten van een abonnement op de COYOTE-App: 
(i) een maandabonnement op de COYOTE-Service, te betalen op de vervaldatum, of (ii) 
een abonnement voor 12 maanden op de COYOTE-Service, bij het afsluiten te betalen, of 
(iii) een abonnement voor 24 maanden op de COYOTE-Service, bij het afsluiten te betalen. 

I.3 Aanvullende diensten 

Ongeacht de gekozen Abonnementsvorm, maar afhankelijk van de compatibiliteit van de 
COYOTE-Terminal of de COYOTE-App kan de Klant aanvullende betalende diensten nemen 
die door COYOTE SYSTEM worden geleverd.  

II. VOORWAARDEN VOOR HET AFSLUITEN VAN DE COYOTE-SERVICE 

De Klant kiest de gewenste Abonnementsvorm op het moment dat hij het 
Abonnementsformulier invult.  

Na het Abonnementsformulier te hebben ingevuld, dient de Klant zijn afsluiting te 
bevestigen, hetzij online, hetzij telefonisch op 070.211.225 (0,34 cent per minuut + kosten 
mobiel), afhankelijk van de gekozen Abonnementsvorm.  

De Klant dient daartoe zijn creditcardnummer of zijn bankgegevens te verstrekken.  

In geval van een Maandabonnement, dient de Klant eveneens per post een juist ingevulde 
en getekende opdracht toe te sturen van de het SEPA-formulier, dat beschikbaar is op de 
COYOTE-site aan het volgende adres: COYOTE SYSTEMS BENELUX, Service Abonnement,5b 
avenue Franklin 1300 WAVRE.  

III. GRATIS PROEFPERIODE 

Het betreft een gratis aanbod bij elke aankoop van een COYOTE-Terminal 
(kennismakingsperiode). 

Formule met abonnement 

Bij elke aankoop van een COYOTE-Terminal krijgt de Klant gratis toegang tot de COYOTE-
Service gedurende één maand na de eerste ingebruikneming. 

In geval van de COYOTE-App 

De Klant verkrijgt gratis toegang tot de COYOTE-Service gedurende vijftien dagen vanaf 
het aanmaken van de gebruiksaccount op de COYOTE-App. 
Na verloop van deze periode is het sluiten van een abonnement op de COYOTE-App vereist 
teneinde gebruik te kunnen maken van de COYOTE-Service.     
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BIJLAGE 2 

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER 

Deze Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker (hierna "LVE") wordt aangeboden door 
COYOTE SYSTEM, vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 3.368.528,80 euro, 
ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 518 905 476, gevestigd en 
kantoorhoudende te Suresnes (92150), 24, quai Gallieni, Frankrijk, ter zake 
vertegenwoordigd door haar bestuurder (hierna "COYOTE SYSTEM").  

COYOTE SYSTEM behoudt zich het recht voor deze LVE op ieder moment te wijzigen, 
zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen zijn van toepassing zodra zij online zijn 
gezet, met dien verstande dat zij niet van toepassing zijn op daaraan voorafgaand gesloten 
overeenkomsten. De laatste versie van de LVE is beschikbaar op het volgende adres: 
www.coyotesystems.be  

INLEIDING 

COYOTE SYSTEM heeft de GPS COYOTE Terminals ontwikkeld en verhandelt deze. Dit 
ingebouwde systeem maakt het mogelijk om aan de gebruiker met een abonnement op de 
COYOTE-service verkeersinformatie te verzenden, zoals de locatie van radars, geldende 
snelheidsbeperkingen, gevaarlijke verkeerssituaties (met name de toestand van het 
wegverkeer, drukke wegen, stukken waar vaak ongevallen gebeuren) of specifieke 
gevaarlijke punten (vooral verkeersbelemmeringen, gevaarlijke passages, tijdelijke 
gevaren).  

De COYOTE-Terminal werkt onder andere dankzij software die door COYOTE SYSTEM is 
ontwikkeld en waarvan zij de enige eigenaar is (hierna: de “Software"). Deze Software is 
gebaseerd op de verwerking van bepaalde gegevens over de positie van uw voertuig 
(breedtegraad, lengtegraad, snelheid, richting), de aanwezigheid van gevaarlijke 
verkeerssituaties zoals geregistreerd door COYOTE SYSTEM of gemeld door de gemeenschap 
van gebruikers, en specifieke gevaarlijke punten (hierna "de COYOTE-Gegevens").  

De ingebruikneming van de COYOTE-Terminal impliceert de gehele en volledige 
aanvaarding van deze LVE. De LVE is bij uitsluiting van toepassing en vervangt alle overige 
voorwaarden, tenzij COYOTE SYSTEM daar uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand van 
afwijkt.  

ARTIKEL 1 – VERLEENDE RECHTEN  

1.1 Bij deze LVE verleent COYOTE SYSTEM aan de Klant (hierna: “Eindgebruiker”), die 
zulks aanvaardt, het recht op een persoonlijk, beperkt, onoverdraagbaar en niet exclusief 
gebruik van de Software (hierna "de Licentie"), onder de hierna genoemde bepalingen en 
voorwaarden.  

1.2 De Licentie omvat uitsluitend het recht om de Software (inclusief documentatie) te 
gebruiken gedurende de looptijd van de Overeenkomst.  

1.3 De Licentie behelst geen enkele eigendomsoverdracht van de Software of een van de 
bestanddelen daarvan (inclusief documentatie) ten gunste van de Eindgebruiker.  

1.4 Het is de Eindgebruiker niet toegestaan om de Software en de bijbehorende 
documentatie te decompileren, reproduceren, vertalen, aanpassen, bewerken of wijzigen.  
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1.5 De Eindgebruiker mag voor de zekerheid één back-up van de Software maken die 
noodzakelijk is voor het gebruik van die Software.  
 
Het is de Eindgebruiker niet toegestaan om de eventueel door hem gemaakte back-up over 
te dragen, uit te lenen of, meer in het algemeen, te verspreiden aan derden.  
 
De Eindgebruiker dient op de back-up alle auteursrecht- en copyrightvermeldingen over te 
nemen die op de Software staan vermeld.  

1.6 De Eindgebruiker mag de Software niet gebruiken met enig ander product dan de 
COYOTE-Terminal. 

1.7 Het is de Eindgebruiker niet toegestaan om de Software over te dragen of te 
herdistribueren of enige sublicentie hiervoor te verlenen, zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke en voorafgaande toestemming van COYOTE SYSTEM.  
 
COYOTE SYSTEM behoudt zich het recht voor de LVE aan een derde over te dragen.  

ARTIKEL 2 - INTELLECTUELE EIGENDOM  

2.1 COYOTE SYSTEM verklaart houder te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten op de 
Software en de bijbehorende documentatie. COYOTE SYSTEM is hetzij eigenaar van de 
COYOTE-Gegevens, hetzij houder van een exploitatielicentie op grond van 
licentieovereenkomsten die met derden zijn gesloten. 
 
De Eindgebruiker doet definitief afstand van de mogelijkheid om direct of indirect de 
geldigheid van dergelijke intellectuele eigendomsrechten te betwisten, van welke aard dan 
ook, alsmede het feit dat COYOTE SYSTEM houder is van deze rechten.  

2.2 De Software en de bijbehorende documentatie worden beschermd door copyright, 
auteursrechten en de toepasselijke internationale verdragen. 

2.3 Elke handeling van de Eindgebruiker die niet is toegestaan onder de Licentie, vormt 
derhalve een inbreuk die aanleiding kan zijn tot gerechtelijke vervolging.  

ARTIKEL 3 - UPDATES  

3.1 COYOTE SYSTEM kan van tijd tot tijd op afstand overgaan tot updates van de Software 
om de prestaties te verbeteren en eventuele fouten te corrigeren die tijdens de uitvoering 
van de Overeenkomst zijn ontdekt, en/of om de Software aan veranderende wetgeving aan 
te passen, zodat deze in overeenstemming is met de regelgeving en/of de eisen van de 
overheid.  

3.2 De Klant is verplicht om de automatische update van de Software toe te staan en het 
downloaden en de installatie van gegevens die door COYOTE SYSTEM op afstand worden 
gedaan, niet te onderbreken. 

3.3 De Klant aanvaardt dat de Software en de COYOTE-Terminal mogelijk niet goed kunnen 
werken tijdens het updateproces. 
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ARTIKEL 4 - GARANTIE  

4.1 De bepalingen van de Licentie doen geen afbreuk aan de garanties die door de van 
kracht zijnde wet- en regelgeving worden toegekend.  

4.2 COYOTE SYSTEM garandeert de Eindgebruiker dat de Software of de software van 
derden in essentie werkt in overeenstemming met de specificaties, op voorwaarde dat de 
updates van de Software correct zijn geïnstalleerd overeenkomstig Artikel 3 hiervoor.  

4.3 COYOTE SYSTEM garandeert niet dat de Software of de software van derden 
onafgebroken en foutloos zal werken, noch dat eventuele afwijkingen van de Software 
zullen worden gecorrigeerd.  

4.4 COYOTE SYSTEM kan de Eindgebruiker niet garanderen dat de Software of de software 
van derden geschikt is voor zijn persoonlijke behoeften of voor een specifiek doel.  

4.5 COYOTE SYSTEM is niet aansprakelijk voor het verlies van informatie of gegevens noch 
voor enige andere directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de COYOTE-
Terminal en/of de Software en/of de software van derden. 

ARTIKEL 5 – TECHNISCHE BIJSTAND  

5.1 De Licentie omvat voor de Eindgebruiker het recht op gratis telefonische hulp (buiten 
de gesprekskosten) met betrekking tot het gebruik van de COYOTE Terminal en/of de 
Software.  

5.2 De wijze waarop de Klant met deze telefonische hulpdienst contact kan opnemen, 
staat vermeld in de algemene verkoopvoorwaarden van COYOTE SYSTEM.  

ARTIKEL 6 - PERSOONSGEGEVENS 

6.1 Voor de werking van de Software is het noodzakelijk dat de persoonsgegevens van de 
Eindgebruiker automatisch worden verzameld en verwerkt, zoals bedoeld in de Franse wet 
Informatique et Libertés nr. 78-17 van 6 januari 1978. De Klant erkent dit en stemt hier 
uitdrukkelijk mee in.  

COYOTE SYSTEM zal nimmer persoons- of trajectgegevens aan derden verstrekken, 
tenzij dat door de rechter wordt gelast. 

6.2 De uitoefening door de Eindgebruiker van zijn recht op bezwaar tegen het verzamelen 
van gegevens bij het gebruik van de Software vormt een beletsel voor de totstandkoming 
van de LVE en de nakoming van de Overeenkomst.  

6.3 De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés1. 

6.4 De Eindgebruiker beschikt over een recht op toegang, wijziging, rectificatie en 
verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door een schriftelijk 
verzoek te richten aan COYOTE SYSTEM, overeenkomstig haar algemene 
verkoopvoorwaarden en de wet.  

																																																													

1	Landelijke	Commissie	die	toeziet	op	de	uitvoering	van	de	Wet	Informatique	et	Libertés	in	Frankrijk.	
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ARTIKEL 7 - BEËINDIGING  

7.1 De Licentie eindigt van rechtswege, indien de Eindgebruiker zijn verplichtingen die 
daaruit voortvloeien niet nakomt.  

7.2 De uitoefening door de Eindgebruiker van het recht om zijn persoonsgegevens te 
verwijderen, leidt tot onmiddellijke ontbinding van de Licentie zonder enige vergoeding 
aan de Eindgebruiker. 

7.3 In geval van beëindiging van de Licentie dient de Eindgebruiker onmiddellijk het 
gebruik van de Software te staken.  

ARTIKEL 8 - DIVERSEN  

De bovenstaande Inleiding maakt onlosmakelijk deel uit van deze LVE.  

 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN DE LICENTIE VAN DE 

NAVIGATIESOFTWARE VOOR COYOTE-TERMINALS DIE DEZE SERVICE AANBIEDEN 
 
 

 
COYOTE SYSTEM is contractueel gehouden de na te melden Algemene 
Verkoopvoorwaarden over te nemen, die van toepassing zijn onder voorbehoud van 
lokale regels van consumentenrecht.  
Iedere vorderingsrecht in dit verband dient te worden uitgeoefend jegens de na te 
melden gebruiker van die Algemene verkoopvoorwaarden. 
 
 
 

ALK / Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker 
 
Het gebruik van de Software CoPilot (hierna "de Software") van ALK Technologies Inc. 
(hierna "ALK") is onderworpen aan uw aanvaarding van de navolgende 
Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker (hierna "LVE"). U bent pas gerechtigd om de 
Software te gebruiken nadat u akkoord bent gegaan met de LVE. U kunt de LVE 
aanvaarden: i) door te klikken op de optie waarin staat dat u instemt met de voorwaarden 
van de LVE, als deze optie ter beschikking is gesteld in de interface van de Software van 
ALK, of ii) door de Software te installeren en te gebruiken. U geeft daarmee aan dat u 
begrijpt en ermee akkoord gaat dat ALK het gebruik van uw Software beschouwt als 
aanvaarding van de LVE vanaf de datum van het eerste gebruik. U bent niet bevoegd om de 
Software te gebruiken of de LVE te aanvaarden als i) u niet meerderjarig bent en dus niet 
gerechtigd bent om een bindende overeenkomst met ALK aan te gaan, of ii) u een verbod 
hebt op het bezit van de Software overeenkomstig de wetgeving van de Verenigde Staten 
of enig ander land, waaronder het land waar u woont of het land waar u toegang tot de 
Software hebt. 
 
Door de LVE te aanvaarden, erkent u de volgende bepalingen: i) ALK is niet aansprakelijk 
voor content van een derde; ii) met de Software kunnen gegevens worden verzameld en 
gebruikt waarvoor ALK een geheimhoudingsplicht heeft; iii) sommige functies van de 
Software vereisen een draadloze internetverbinding op uw mobiele telefoon voor de 
verzending van gegevens (uw provider kan u kosten voor het internetgebruik in rekening 
brengen, waarvoor ALK niet aansprakelijk is); iv) ALK gebruikt verschillende bronnen van 
derden voor het kaartmateriaal (de LVE voor het kaartmateriaal die op uw product van 
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toepassing is, kan worden geraadpleegd op de relevante webpage van uw Software); v) het 
gebruik van het systeem voor real-time navigatie is op eigen risico; en (vi) de 
locatiegegevens kunnen onjuist zijn. 
 
ALK verstrekt u, voor zover mogelijk, een vertaling van de LVE ter informatie. U erkent dat 
deze vertalingen uitsluitend worden verstrekt als naslagdocument. U erkent eveneens dat 
de Engelse versie van de overeenkomst voorrang heeft en in geval van geschil executoriale 
kracht heeft. De algemene voorwaarden van ALK zoals gepubliceerd op haar website en 
elke link die daarnaar verwijst, maken onlosmakelijk deel uit van deze LVE door de 
verwijzing daarna in de onderhavige overeenkomst, en hebben bijgevolg executoriale 
kracht. Wij zorgen regelmatig voor een update van de LVE en onze website en nodigen u 
uit deze te bekijken.  
 
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER (LVE) MET BETREKKING TOT DE 
SOFTWARE COPILOT® 
 
Lees a.u.b. aandachtig de onderstaande overeenkomst (hierna "de Licentie"). 
 
Aanvaarding: de installatie of het gebruik op uw apparaat van de ingebouwde Software 
geldt als aanvaarding van de onderhavige voorwaarden. Als u deze voorwaarden niet 
aanvaardt, dient u onmiddellijk de Software van uw apparaat te wissen en elke kopie die u 
daarvan hebt gemaakt te vernietigen, evenals elk schriftelijk document met betrekking tot 
de Software. U dient dit apparaat eveneens onmiddellijk terug te sturen naar uw 
detailhandelaar voor restitutie, alsmede elk ander apparaat dat daarmee is verbonden 
wanneer de aankoop in het kader van een combinatieaanbieding heeft plaatsgevonden. 
 
Licentie: ALK verleent u als natuurlijke persoon een licentie en een recht die niet exclusief 
en niet overdraagbaar zijn voor de installatie en het gebruik van een kopie van de 
Software op één apparaat tegelijk. Indien uw Software CoPilot Central™ omvat, kunt u 
deze installeren op een ander apparaat dan het apparaat dat gebruikmaakt van CoPilot. De 
licentie voor het gebruik van de Software wordt aan u verleend onder voorbehoud van de 
naleving van de onderhavige voorwaarden. Voor elke installatie van de Software is een 
licentie vereist. U mag uitsluitend een kopie van de Software maken als back-up. 
 
Wijziging van de Algemene Voorwaarden of het Product onder Licentie: ALK kan te allen 
tijde en zonder voorafgaande kennisgeving het Product onder Licentie of de 
licentievoorwaarden uitbreiden, verbeteren of wijzigen. Het doorlopende gebruik van het 
Product onder Licentie is afhankelijk van uw aanvaarding van de voorwaarden van de LVE 
zodra deze van kracht worden. 
 
Overbrenging: u kunt uw Software naar een ander apparaat overbrengen, op voorwaarde 
dat a) de Software slechts op één apparaat tegelijk wordt geïnstalleerd, en dat b) het 
tweede apparaat hetzelfde besturingssysteem heeft als de oorspronkelijke randapparatuur. 
Daartoe dient u de desactiveringsprocedure te volgen zoals beschreven op 
http://activate.alk.com. Indien u vanwege reparatie of wijzigingen van het Read Only 
Memory (hierna "ROM") de deactiveringsprocedure niet kunt uitvoeren, is het mogelijk dat 
u bij de volgende activering op de maatregelen stuit die door ALK tegen piraterij zijn 
genomen. 
 
Bescherming tegen piraterij: de Software kan een activering van het product vereisen en 
andere technologie bevatten om onrechtmatig gebruik en illegale kopieën te voorkomen. 
Als u de productcode, het bestelnummer van Google of andere inloggegevens hebt 
ontvangen, dient u uw Software volgens van de kracht zijnde procedure te activeren 
alvorens deze te kunnen gebruiken. Als u teveel activeringspogingen doet, kunnen de 
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maatregelen tegen piraterij leiden tot blokkering van uw Software, waardoor u deze niet 
kunt gebruiken. In dat geval kunt u op de website http://activate.alk.com onder "Help" 
nadere inlichtingen verkrijgen over de activering van het product en de bescherming tegen 
piraterij. 
 
Auteursrechten: de Software en de daarmee verzonden gegevens worden beschermd door 
de wetgeving op auteursrechten van de Verenigde Staten en door diverse bepalingen uit 
internationale verdragen. U erkent dat de intellectuele eigendom van de Software of de 
gegevens die deze bevat, niet aan u worden overgedragen. U erkent eveneens dat de 
eigendomsrechten uitsluitend aan ALK toebehoren en dat u geen enkel recht verwerft op 
de Software of de gegevens daarvan, behoudens die welke uitdrukkelijk worden 
aangegeven in de onderhavige Licentie. Verder erkent u dat alle kopieën van de Software 
dezelfde eigendomsvermeldingen bevatten dan op en in de Software. De auteursrechten op 
de Software worden gehouden door ALK Technologies Inc., 457 N. Harrison Street, 
Princeton, NJ 08540, Verenigde Staten, waarvan alle gegevens te vinden zijn op 
www.alk.com/alk. 
 
Verboden: behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van ALK bent u niet 
gerechtigd (i) de Software of de bijbehorende documentatie te gebruiken, kopiëren, 
wijzigen of over te dragen, met uitzondering van dat wat uitdrukkelijk is toegestaan 
binnen deze Licentie; (ii) de Software te vertalen, disassembleren, decompileren of 
herontwikkelen; (iii) een sublicentie te verlenen voor de Software of de bijbehorende 
documentatie; of (iv) de Software te gebruiken in een multi-user omgeving of een 
netwerk, danwel te verhuren of te gebruiken in het kader van een service bureau of time-
sharing. 
 
Beperkte Garantie: ALK garandeert dat de Software in essentie werkt volgens de 
bijbehorende documentatie gedurende een periode van 30 dagen na de aankoopdatum. 
Alle stilzwijgende garanties op de Software worden beperkt tot deze periode van 30 dagen, 
voor zover deze beperking wordt toegestaan door de van kracht zijnde wetgeving. 
 
Verhaalsrecht van de Eindgebruiker: indien de Software niet in overeenstemming is met de 
bovengenoemde "Beperkte Garantie", bestaat de enkele en enige aansprakelijkheid van 
ALK en uw enkele en enige verhaalsrecht op ALK dat deze, een en ander naar haar keuze, 
(i) de fout corrigeert, of (ii) u helpt de fout te omzeilen, of (iii) akkoord gaat met een 
retourzending en u het betaalde bedrag teruggeeft via uw detailhandelaar. De Beperkte 
Garantie geldt niet als de storing van de Software voortvloeit uit onachtzaamheid of uit 
een verkeerd danwel oneigenlijk gebruik van uw kant. Als wij voor u een fout in de 
Software corrigeren, is het resterende deel van de Beperkte Garantietermijn na de datum 
waarop u ons van de fout in kennis hebt gesteld, van toepassing op de corrigeerde software 
nadat u de verbeterde versie hebt ontvangen. 
 
GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE: UITGEZONDERD WAT ER IN DE BEPERKTE GARANTIE 
BEPAALD IS, GARANDEERT ALK NIET DAT DE SOFTWARE OF DE GEGEVENS DIE DEZE BEVAT, 
FOUTLOOS ZIJN. ALK WIJST ELKE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OP DE 
SOFTWARE AF, WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE 
GARANTIES OP DE HANDELSKWALITEIT, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN DE 
NIET-NALEVING VAN RECHTEN VAN DERDEN. In sommige landen laat de rechter uitsluiting 
van impliciete garanties of beperking van de duur daarvan niet toe, evenmin als uitsluiting 
van nevenschade. Dat betekent dat de bovengenoemde uitsluitingen of beperkingen niet 
voor u hoeven te gelden. Deze garantie geeft u de rechten die door de wet worden erkend; 
u kunt dus ook andere rechten hebben, afhankelijk van het land waar u woont.  
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Geen aansprakelijkheid wegens indirecte derving: ALK kan in geen geval aansprakelijk 
worden gesteld voor derving van winst, tijd of beroepsbezigheden danwel enige 
bijkomende of indirecte derving, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de uitvoering 
of het gebruik van de Software of de gegevens die deze bevat, ook als ALK is geïnformeerd 
over de mogelijkheid van een dergelijke schade. 
 
Geheimhouding: ALK behoudt zich het recht voor uw locatiegegevens periodiek te 
verzamelen, met inachtneming van uw anonimiteit. Deze gegevens kunnen worden 
gebruikt voor bijstand, ontwikkeling van nieuwe functies en verbetering van de kwaliteit 
van de producten en diensten van ALK. U kunt deze functie desactiveren of helemaal 
daarvan afzien in de interface van de Software. Hoewel wij de overdracht van gegevens tot 
een minimum proberen te beperken, kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor 
het gebruik van deze functie of van de Software. U wordt verzocht bij uw provider na te 
gaan welke kosten daaraan verbonden zijn, afhankelijk van uw abonnement. Het gebruik 
van de functie "roaming" kan eveneens leiden tot verhoging van de facturen. ALK is niet 
aansprakelijk voor abonnementkosten of andere bedragen die aan u kunnen worden 
gefactureerd.  
 
Wij hechten veel belang aan uw privacy en verstrekken nimmer persoonlijke informatie of 
gegevens aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Nadere inlichtingen over het 
beleid van ALK inzake de bescherming van persoonsgegevens zijn te vinden op 
http://www.alk.com/privacy.asp. In het privacybeleid van ALK staat nauwkeurig 
beschreven hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens en welke maatregelen zij heeft 
genomen om uw privacy bij het gebruik van de Software te beschermen. U gaat ermee 
akkoord dat uw persoonsgegevens overeenkomstig het privacybeleid van ALK worden 
verwerkt. 
 
Waarschuwing: de Software en de gegevens die deze bevat, zijn enkel een 
navigatiehulpmiddel. U dient zich te houden aan de van kracht zijnde verkeersregels en 
blijk te geven van gezond verstand bij het gebruik van de Software. De werkelijke 
verkeerssituatie en de naleving van de verkeersregels hebben altijd voorrang boven 
informatie of gegevens die door de Software worden verstrekt. U dient te allen tijde uw 
voertuig en uw snelheid onder controle te houden. U moet in staat zijn om adequaat te 
reageren en de noodzakelijke manoeuvres uit te voeren. U dient altijd een voorzichtig en 
respectvol gedrag te vertonen ten opzichte van de andere weggebruikers. ALK kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor door de Software verstrekte informatie, van welke aard 
dan ook, waaronder kaartmateriaal, verkeersinformatie en routeberekeningen. Het gebruik 
van het systeem voor real-time navigatie geschiedt op eigen risico. Het is mogelijk dat de 
informatie over het verkeer en uw positie onnauwkeurigheden bevat en niet tijdig 
beschikbaar is. 
 
Content in de Producten onder Licentie die optioneel kan worden gekocht: informatie over 
het verkeer (met name historische gegevens) en brandstof, alsmede elke andere optionele 
content, zijn abonnementsdiensten onder licentie die jaarlijks moeten worden verlengd 
om ze te kunnen blijven gebruiken. 
 
Ontbinding: ALK kan, onverminderd haar overige rechten, de onderhavige Licentie 
opzeggen als u zich niet aan deze Algemene Voorwaarden houdt. In dat geval dient u alle 
kopieën van de Software te vernietigen. 
 
Exportbeperkingen: bij dezen geeft u uitdrukkelijk toestemming om de Software geheel 
danwel gedeeltelijk uit te voeren of weer uit te voeren, onder strikte naleving van de wet- 
en regelgeving van de Verenigde Staten op het gebied van export. 
 



22 
	

Versie	van	16	juni	2016	

Beperking van de rechten van de Amerikaanse regering: de Software wordt onder beperkte 
rechten geleverd. Het gebruiken, dupliceren of verspreiden door de Amerikaanse regering 
is onderhevig aan beperkingen zoals uiteengezet in de daartoe strekkende subalinea’s van 
clausule 48 “Commercial Computer – Restricted Rights” van de Code of Federal Regulations 
(CFR 52.227-19) en de subalinea’s van de clausule “Rights in Technical Data and Computer 
Software” van de Defence Federal Acquisition Regulations (DFAR 252.227-7013). 
 
Toepasselijk recht: voor producten die in Noord-Amerika zijn verkocht, wordt de 
onderhavige Licentie beheerst door het recht van de staat New Jersey in de Verenigde 
Staten. Voor elk ander product is het Engelse recht van toepassing op de onderhavige 
Licentie. 
 
Datum: de laatste update van deze LVE dateert van 19 april 2011. Voor updates wordt u 
verzocht regelmatig te kijken op www.copilotlive.com/legal. 
 
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER MET BETREKKING TOT 
SPRAAKBESTURING 
 
De onderhavige Licentie geldt, indien van toepassing, voor de spraakbesturingsfunctie in 
uw Software. Copyright (c) 2002-2011, Xiph.org Foundation. Noch de naam Xiph.org 
Foundation, noch de namen van haar toeleveranciers mogen worden gebruikt om afgeleide 
producten van de onderhavige Software goed te keuren of te promoten zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming. 
 
DEZE SOFTWARE WORDT "ALS IS" GELEVERD DOOR DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT EN 
HAAR TOELEVERANCIERS, DIE ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OP DE SOFTWARE 
AFWIJZEN, WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES 
OP DE HANDELSKWALITEIT EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. IN GEEN GEVAL 
KUNNEN DE FOUNDATION OF HAAR TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD 
VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, SPECIALE OF EXEMPLARISCHE SCHADE 
(WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT DE VERKRIJGING VAN VERVANGENDE 
PRODUCTEN OF DIENSTEN, DE DERVING VAN GENOT, DATA OF WINST OF DE ONDERBREKING 
VAN DE EXPLOITATIE), ONGEACHT DE OORZAAK EN DE AANSPRAKELIJKHEIDSLEER, OF HET 
NU GAAT OM CONTRACTUELE, STRIKTE OF CIVIELE AANSPRAKELIJKHEID (WAARONDER 
NALATIGHEID EN DERGELIJKE) DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE 
SOFTWARE, OOK ALS DE FOUNDATION OF HAAR TOELEVERANCIERS ZIJN GEÏNFORMEERD 
OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE. 
 
VOOR ALLE SOFTWARE DIE VIA ANDROID MARKET WORDT GEDOWNLOAD 
 
Copyright 2011. ALK Technologies Inc. 
Sublicentie Apache, Versie 2.0 (hierna "de Licentie"); de file kan alleen worden gebruikt in 
overeenstemming met de genoemde Licentie, waarvan een exemplaar kan worden 
verkregen op het volgende adres:  
 
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0  
 
Behoudens enige verplichting die voortvloeit uit de toepasselijke wetgeving of een 
schriftelijke overeenkomst, wordt de Software gedistribueerd onder de Licentie "AS IS", 
ZONDER ENIGE GARANTIE Of VOORWAARDE, of deze nu uitdrukkelijk of stilzwijgend is. U 
wordt verwezen naar de Licentie om de taal te kennen die van toepassing is op de 
autorisaties en grenzen van deze Licentie. 
Android is een handelsmerk van Google Inc., waarvan het gebruik onderworpen is aan de 
goedkeuring van Google. 
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VOOR ALLE SOFTWARE DIE VIA DE APPLE APP STORE WORDT GEDOWNLOAD 
 
Alle voorwaarden van de bovengenoemde LVE zijn van toepassing. Daarnaast zijn de 
onderstaande bepalingen van toepassing op Producten onder iOS. 
 
Strekking van de Licentie: de Licentie voor de Software die aan u wordt verleend, is een 
beperkte licentie die niet overdraagbaar is en u toestaat om de Software te gebruiken voor 
elk Product onder iOS dat u onder u hebt of onder uw controle staat, overeenkomstig de 
gebruiksregels zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van de Apple Store. U wordt 
verwezen naar de Algemene Voorwaarden van de App Store voor nadere inlichtingen. 
 
Onderhoud en bijstand: de diensten van onderhoud en bijstand die door de toepasselijke 
wetgeving voor de Software zijn vereist, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid 
van ALK. Apple heeft geen enkele verplichting ten aanzien van het onderhoud en de 
bijstand met betrekking tot de Software.  
 
Garantie: de bovengenoemde garanties zijn van toepassing. Indien de Software niet 
conform de bovengenoemde toepasselijke garantie is, bent u bevoegd dat aan Apple te 
melden, die de koopsom van de Software dan zal terugbetalen binnen het maximum dat is 
vastgesteld door de van kracht zijnde wetgeving. ALK biedt geen restitutie aan voor de 
Software. Apple heeft geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de 
Software, van welke aard dan ook, en elke andere klacht of aansprakelijkheidsstelling voor 
schade en kosten die voortvloeien uit de niet-conformiteit met de garantie, valt 
uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van ALK.  
 
Klachten over het product: u erkent dat al uw klachten over het bezit of gebruik van de 
Software, of klachten van derden moeten worden gericht aan ALK en niet aan Apple, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot i) klachten over een gebrekkig product, ii) 
klachten over het feit dat de Software niet conform een toepasselijke juridische of 
reglementaire norm is, en iii) klachten die voortvloeien uit wetten inzake 
consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving. 
 
Juridische conformiteit: u verklaart dat i) u zich niet in een land bevindt dat onder een 
embargo van de Amerikaanse regering valt of op de lijst van landen staat die door de 
Amerikaanse regering zijn aangewezen als "landen die terroristische organisaties steunen", 
en ii) uw naam niet voorkomt op een door de Amerikaanse regering opgestelde lijst van 
beperkte partijen.  
 
Intellectuele eigendomsrechten: u erkent, voor het geval dat de Software danwel uw bezit 
of gebruik daarvan in strijd zou zijn met enig intellectueel eigendomsrecht van een derde, 
dat het onderzoek, het verweer, de vernietiging en de buitengedingstelling in het kader 
van deze klacht wegens schending van de intellectuele eigendom uitsluitend onder de 
verantwoordelijkheid van ALK en niet van Apple vallen.  
 
Voorwaarden voor diensten van derden: u dient zich te houden aan de van kracht zijnde 
voorwaarden voor diensten van derden indien u de producten onder Licentie gebruikt. 
 
Derde-begunstigde: u en ALK erkennen en aanvaarden dat Apple en haar 
dochtermaatschappijen derde-begunstigden van de onderhavige LVE worden als u akkoord 
gaat met de algemene voorwaarden van deze LVE. Apple is als derde-begunstigde bevoegd 
om de onderhavige LVE ten uitvoer te doen leggen. 
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LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER MET BETREKKING TOT NAVTEQ-
GEGEVENS 
 
Deze licentie geldt, indien van toepassing, voor de ingebouwde NAVTEQ-gegevens in uw 
Software en voor de NAVTEQ-gegevens die u los verkrijgt en zijn geformatteerd om samen 
met uw Software te kunnen worden gebruikt. 
Deze gegevens worden voor intern en persoonlijk gebruik verstrekt en mogen niet worden 
doorverkocht. Ze worden auteursrechtelijk beschermd en zijn onderworpen aan de 
navolgende algemene voorwaarden die enerzijds door u worden aanvaard, en anderzijds 
door ALK Technologies Inc. (hierna, "ALK") en haar licentieverleners (waaronder hun eigen 
licentieverleners en toeleveranciers) worden aanvaard. 
 
© 2011 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
 
Persoonlijk gebruik: u gaat ermee akkoord deze gegevens met COPILOT te gebruiken voor 
strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden waarvoor een licentie aan u is 
verleend, en niet in het kader van een service bureau of time-sharing danwel vergelijkbare 
activiteiten. Derhalve mag u, onder de restricties zoals bepaald in de volgende paragrafen, 
deze gegevens alleen kopiëren voor zover dat noodzakelijk is voor uw persoonlijk gebruik, 
dat wil zeggen om ze (i) te raadplegen en (ii) op te slaan, mits u geen enkele vermelding 
van copyright verwijdert en de gegevens op geen enkele manier wijzigt. U erkent dat u 
niets van deze gegevens mag reproduceren, kopiëren, wijzigen, decompileren, 
disassembleren of herontwikkelen, en ze niet mag overdragen of verspreiden, in welke 
vorm en voor welk doel dan ook, tenzij de van kracht zijnde wetgeving u dat toestaat.  
 
Beperkingen: behoudens uitdrukkelijke toestemming van ALK en onverminderd de strekking 
van de voorgaande paragraaf, bent u niet bevoegd om (a) deze gegevens te gebruiken in 
combinatie met een app, product of systeem dat geïnstalleerd is in, aangesloten op of in 
verbinding staat met voertuigen en bestemd is voor navigatie, positiebepaling, 
routeplanning, real-time trajectbegeleiding, wagenparkbeheer en dergelijke; of (b) deze 
gegevens te gebruiken in combinatie met een GPS, computer of elektronisch apparaat, 
hetzij mobiel hetzij draadloos, waaronder begrepen maar niet beperkt tot mobiele 
telefoons, zakcomputers, beepers en PDA’s (Personal Digital Assistants).  
 
Waarschuwing: de gegevens kunnen onjuiste of onvolledige informatie bevatten door 
economische veroudering of wijziging van de omstandigheden en gebruikte bronnen, en 
vanwege de aard van de verzameling van uitputtende geografische gegevens kunnen al 
deze factoren tot incorrecte resultaten leiden.  
 
Geen garantie: de gegevens worden "als is" verstrekt en u gaat ermee akkoord deze op 
eigen risico te gebruiken. ALK en haar licentieverleners (waaronder hun eigen 
licentieverleners en toeleveranciers) bieden geen enkele garantie of vertegenwoordiging, 
noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, die voortvloeit uit wetten of andere instanties, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot garantie of vertegenwoordiging ten aanzien van 
de inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid, betrouwbaarheid, 
geschiktheid voor een specifiek doel, nuttigheid, het gebruik of de te verkrijgen resultaten 
op basis van de gegevens, of dat deze foutloos zijn of dat de server zonder onderbreking 
zal werken.  
 
Uitsluiting van garantie: ALK EN HAAR LICENTIEVERLENERS (WAARONDER HUN EIGEN 
LICENTIEVERLENERS EN TOELEVERANCIERS) WIJZEN ALLE UITDRUKKELIJKE OF 
STILZWIJGENDE GARANTIES AF TEN AANZIEN VAN DE KWALITEIT, PRESTATIE, 
HANDELSKWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN NIET-SCHENDING VAN 
RECHTEN VAN DERDEN. Sommige staten, grondgebieden en landen staan de uitsluiting van 
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bepaalde garanties niet toe, zodat de bovengenoemde uitsluiting niet voor u hoeft te 
gelden. 
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid: ALK EN HAAR LICENTIEVERLENERS (WAARONDER HUN 
EIGEN LICENTIEVERLENERS EN TOELEVERANCIERS) WIJZEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF 
VOOR VERZOEKEN, AANGIFTEN OF VORDERINGEN, OP WELKE GROND DAN OOK, WAARIN 
VERLIES, LETSEL OF DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE WORDT GESTELD DIE KAN 
VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF HET BEZIT VAN DEZE GEGEVENS; HETZELFDE GELDT 
VOOR DERVING VAN WINST, INKOMSTEN, CONTRACTEN OF BEZUINIGINGEN OF ELKE ANDERE 
DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF BIJKOMENDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK 
OF UW ONBEKWAAMHEID OM DE GEGEVENS TE GEBRUIKEN, ALSMEDE VOOR ELKE 
ONJUISTHEID DAARVAN, OF VOOR DE NIET-NALEVING VAN DE ONDERHAVIGE 
VOORWAARDEN, IN DE VORM VAN EEN VORDERING UIT HOOFDE VAN CONTRACTUELE 
AANSPRAKELIJKHEID, EEN VORDERING UIT ONRECHTMATIGE DAAD, OF EEN VORDERING 
GESTOELD OP EEN GARANTIE, OOK ALS ALK OF HAAR LICENTIEVERLENERS ZIJN 
GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE. Sommige staten, 
grondgebieden en landen staan bepaalde uitsluitingen van aansprakelijkheid of 
beperkingen van de schade niet toe, zodat het voorgaande niet voor u hoeft te gelden.  
 
Controle op de export: u verklaart de aan u verstrekte gegevens of een deel daarvan, 
danwel een product dat daaruit rechtstreeks voortkomt, alleen vanuit enig land uit te 
voeren in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en op voorwaarde 
dat de export gepaard gaat met alle wettelijk vereiste licenties en vergunningen. 
 
Volledige overeenkomst: de onderhavige bepalingen vormen de volledige overeenkomst die 
tussen u en ALK (en haar licentieverleners, waaronder hun eigen licentieverleners en 
toeleveranciers) is gesloten met betrekking tot het daarin genoemde onderwerp, en 
vervangen en vernietigen in hun geheel alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten 
die eerder tussen ons bestonden over hetzelfde onderwerp. 
 
Toepasselijk recht: de bovenstaande voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse 
recht, zonder de toepassing te beogen van (i) de bepalingen over wetsconflicten die daarin 
zijn vervat, of (ii) van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, dat uitdrukkelijk wordt uitgesloten. U 
gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de Nederlandse rechter in geval van geschillen, 
verzoeken en vorderingen die voortvloeien uit of verbonden zijn aan de gegevens die op 
grond van deze overeenkomst aan u worden verstrekt. 
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BIJLAGE 3 

ONTBINDINGSFORMULIER 

 
NB: 
 
Indien de Klant het ontbindingsformulier niet invult op zijn account op de COYOTE-Site 
https://www.coyotesystems.be/nl/	 , dient hij het onderhavige ontbindingsformulier per 
post te sturen naar het volgende adres: 
 
COYOTE SYSTEMS BENELUX, ter attentie van “Service-Rétractation”, 5b avenue Franklin - 
1300 WAVRE: 
 
— Ik/Wij (*) stel/stellen (*) u bij dezen in kennis van mijn/onze (*) ontbinding van de 
overeenkomst inzake de hierna genoemde verkoop van het product (*)/verlening van de 
service (*) 
— Besteld op (*)/ontvangen op (*)  
— Naam van de consument(en)  
— Adres van de consument(en)  
— Handtekening van de consument(en) (uitsluitend wanneer het onderhavige formulier 
voor de ontbinding wordt gebruikt)  
— Datum 
 
(*) doorhalen wat niet van toepassing is 


