ALGEMENE VOORWAARDEN
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WeGo B.V., statutair gevestigd te
Amsterdam en kantoorhoudende aan de Johan Huizingalaan 763 A, 1066 VH Amsterdam,
ingeschreven in het handelsregister met nummer 52275965, in deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar directeur de heer A.J.C. Hertogh, hierna te noemen ‘WeGo’
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van WeGo van toepassing. Met het
ondertekenen van deze overeenkomst verklaart Partij akkoord te gaan met deze voorwaarden.
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de zakelijke dienstverlening van WeGo:
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Alle tarieven in dit voorstel zijn exclusief omzetbelasting;
De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum;
WeGo past een prijsindexering toe bij ingang van ieder nieuw kalenderjaar.
Deze prijsindexering bedraagt 2,5 %. Mocht WeGo beslissen af te zien van deze
indexering dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld;
De overdracht van eigendom van de hardware vindt pas plaats op het moment dat alle
initiële kosten zijn betaald;
Deze overeenkomst heeft een geldigheidsduur van 4 (vier) jaar met een stilzwijgende
verlenging van telkens 4 (vier) jaar. Het opzeggen van de overeenkomst dient tenminste 3
(drie) maanden voor het verstrijken van de overeenkomst per aangetekend schrijven naar
WeGo verstuurd te worden;
De in deze opdracht genoemde bedragen hebben uitsluitend betrekking op de in deze
overeenkomst omschreven werkzaamheden. Aanvullende, incidentele of bijzondere
advieswerkzaamheden - al dan niet met inschakeling van specialisten – zullen apart in
rekening worden gebracht. Deze aanvullende werkzaamheden zullen eerst worden
uitgevoerd nadat u hiertoe een afzonderlijke opdracht heeft verstrekt;
Indien het systeem langer dan de in Bijlage 3 genoemde periode niet beschikbaar is, zal
WeGo een deel van de betaalde tegoeden uit coulance crediteren. Dit geldt ook voor
directe schade.
Het maximum terug te betalen bedrag bedraagt per jaar nooit meer dan 1/12 van de in dat
jaar betaalde periodieke vergoedingen voor die desbetreffende klant, tot een maximum
van het verzekerde bedrag van de door WeGo afgesloten
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. WeGo is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door
WeGo aangeboden oplossingen berusten bij WeGo.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van WeGo mogen uitgewerkte ideeën, adviezen,
concepten, functionaliteiten, databases e.d. op generlei wijze worden vermenigvuldigd,
aan derden ter inzage worden gegeven en/of in strijd met enig ander intellectueel recht
worden aangewend.
WeGo biedt hulpmiddelen om de locatie van (voertuigen van) medewerkers te kunnen
vaststellen. Partij is verantwoordelijk voor de toestemming van haar
medewerkers/gebruikers om deze gegevens te mogen gebruiken.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van het aanwezig zijn van een GPS signaal.
Daarbij valt o.a. te denken aan een exacte locatiebepaling van het voertuig. Dit GPSsignaal valt buiten de invloedsfeer van WeGo en daarom buiten de scope van WeGo.
Met het tekenen van deze offerte verklaart Partij dat zij zelf voor een periode van (vijf) jaar
na beëindiging van dit contract geen reserveringssoftware zal ontwikkelen.
Indien WeGo (of daarvoor aangewezen leverancier/partner) hardware in een voertuig
inbouwt, heeft dit (vanzelfsprekend gezien de gewenste functionaliteiten) consequenties
voor het kunnen openen en sluiten van dit voertuig, alsmede voor (het onderbreken van)
signalen naar de startmotor van dit voertuig.

