SMART FLEET SOLUTIONS

TESTVOORWAARDEN
1 - Definities

2 – Voorwaarden

In deze Testvoorwaarden van Bizcar hebben de volgende

2.1	Deze Testvoorwaarden zijn van toepassing op de

woorden en uitdrukkingen tenzij expliciet anders vermeld
de volgende betekenissen:

Testperiode.
2.2	Voor zover in deze Testvoorwaarden niet uitdrukkelijk
anders is vermeld, verkrijgt de Aanvrager gedurende de

Aanvrager

Testperiode de Hardware kosteloos in bruikleen. Tevens

De partij die Bizcar desgevraagd toestaat om van de

verleent Bizcar aan de Aanvrager gedurende de Test-

Testperiode gebruik te maken

periode toestemming om de Applicatie en de Dienst te

Applicatie

gebruiken, aan welke toestemming Bizcar te allen tijde

Fleet Management software ten behoeve van (auto) vloot be-

nadere voorwaarden kan stellen en welke toestemming

heer, beschikbaar gesteld via een mobiele en/of web applicatie,
waarbij de Aanvrager toegang krijqt tot functionaliteiten, zoals

Bizcar te allen tijde kan intrekken.
2.3	Indien partijen een langere duur van de Testperiode

ritregistratie, track and trace en rapportages

dan één maand wensen af te spreken, zullen partijen dit

Bizcar

uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

De eenmanszaak ‘’Bizcar’’ (KvK-nummer: 65862570)
Dienst
Specifieke telematica gerelateerde functionaliteiten van de

2.4	De Aanvrager is verplicht zorgvuldig om te gaan met de
Hardware.
2.5	De Aanvrager is aansprakelijk voor alle schade die

Applicatie in opdracht van Bizcar worden uitgevoerd, ten

gedurende de Testperiode aan de Hardware mocht ont-

behoeve van de gebruiker en waarvoor de gebruiker zich eerst

staan (schade die mogelijkerwijs tijdens de terugzending

via de Applicatie dient te registreren en waarvoor de gebruiker

van de Hardware ontstaat valt hier tevens onder).

akkoord dient te gaan met een ’end user license agreement’

2.6	Bizcar is te allen tijde bevoegd (zonder opgaaf van reden)

Hardware

de Testperiode tussentijds te beëindigen, zonder jegens

Een apparaat dat kan worden aangebracht in een voertuig van

de Afnemer verplicht te zijn tot vergoeding van enige

de Aanvrager, waarmee in combinatie met de Applicatie en

schade en/of kosten.

de Dienst real-time informatie (data) over het gebruik en de
exploitatie van dat voertuig wordt gegenereerd, de firmware
die draait op de Hardware en eventuele benodigdheden om de

2.7	Bizcar is te allen tijde bevoegd een aanvraag tot de
Testperiode (zonder opgaaf van reden) te weigeren.
2.8	Tenzij partijen schriftelijk anders afspreken is de Aan-

Hardware te installeren

vrager na het einde van de Testperiode verplicht om op

Overeenkomst

eigen risico en kosten de Hardware terug te sturen naar:

De overeenkomst tussen Bizcar en de Aanvrager die mogelijk

[•]

in vervolg op de Testperiode tussen Bizcar en de Aanvrager tot

2.9	Bizcar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die

stand komt en waarop de ‘’Algemene Voorwaarden Bizcar’’ van

gedurende of vanwege de Testperiode ontstaat, tenzij de

toepassing zijn [www.bizcar.nl/algemenevoorwaarden]

schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid

Producten

van Bizcar.

De Hardware, de Applicatie en de Dienst

2.10	Indien - onverminderd het bepaalde in artikel 2.9 - Bizcar

Testperiode

toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is deze

Periode van in beginsel één maand waarin de Aanvrager onder

aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot € 100,- en in

de in deze Testvoorwaarden neergelegde voorwaarden de

elk geval nooit hoger dan het bedrag dat haar aansprake-

Hardware in bruikleen krijgt en een licentie verkrijgt om de
Applicatie en Dienst te gebruiken teneinde te ervaren of hij

lijkheidsverzekering ter zake van de schade uitkeert.
2.11 I ndien enige bepaling uit deze Testvoorwaarden onver-

na afloop van de Testperiode een Overeenkomst wenst aan te

bindend of ongeldig wordt bevonden door een bevoegde

gaan

autoriteit, zullen alle overige bepalingen onverminderd

Testvoorwaarden

van kracht blijven. In dat geval zullen partijen, op verzoek

Onderhavige testvoorwaarden

van een partij, in overleg treden met de intentie overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die
zoveel mogelijk aansluit bij de onverbindend of ongeldig
bevonden bepaling.

