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VISIONLINK™ SERVICE – GEBRUIKSVOORWAARDEN EN LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS 

WELKOM BIJ DE VISIONLINK™. Dit zijn de algemene voorwaarden en de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (tezamen de 
“Gebruiksvoorwaarden” of “GV”) die gelden voor de applicatie-gebaseerde asset management service (samen met alle gerelateerde 
mobiele applicaties, softwaredownloads, diensten en API’s, de “VisionLink Service”), geproduceerd door VirtualSite Solutions LLC 
(“VSS”, “wij/we” of “onze/ons”) en gehost en gedistribueerd door of Trimble Inc. en aan haar gelieerde maatschappijen (“Trimble”) of 
Caterpillar Inc. En haar gelieerde maatschappijen (“Caterpillar”) en beschikbaar gesteld via de VisionLink website (de “Site”) aan 
bedrijven en professionals. 

Aan u als individu of onderneming of rechtspersoon en de werknemers die tot uw onderneming behoren (tezamen “u” of “Klant”) zal 
toestemming worden verleend de “VisionLink Service” voor uw interne bedrijfsdoeleinden te gebruiken, op voorwaarde dat u een of 
meer VisionLink Service abonnement(en) aanschaft (elk een “Service abonnement”) en dat u deze GV accepteert. Als u ten behoeve 
van een onderneming of andere rechtspersoon met deze GV instemt, verklaart u dat u het recht hebt een dergelijke entiteit en het 
bijbehorende personeel contractueel te binden. 

Ongeacht of u uw VisionLink Service abonnement(en) direct bij Caterpillar of bij Trimble aanschaft of verkrijgt, of via haar VisionLink Store 
transactieportaal, of indirect bij een geautoriseerde wederverkoper van de VisionLink Service of de fabrikant van uw machines en uitrusting 
(gezamenlijk “Assets”), VERKLAART U DOOR OP “OK”, “ACCEPTEREN”, “AKKOORD”, “INDIENEN” OF EEN ANDERE KNOP DIE 
AANVAARDING VAN DE GV INHOUDT EN/OF DOOR VISIONLINK EN/OF DE SITE TE BENADEREN OF TE GEBRUIKEN TE 
KLIKKEN, DAT U GERECHTIGD BENT DE ASSETS EN DE VISIONLINK SERVICE TE GEBRUIKEN EN DAT U ERMEE INSTEMT 
GEBONDEN TE ZIJN DOOR DE ONDERHAVIGE GV. BEHOUDENS PARAGRAAF 8.2 VERDEROP ZAL UW VOORTDURENDE 
GEBRUIK VAN DE VISIONLINK SERVICE NA KENNISGEVING VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DE GV DE BEVESTIGING 
VORMEN VAN UW AANVAARDING VAN DIE WIJZIGINGEN. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een bindende, wettelijke 
overeenkomst tussen u en VSS en zijn bedoeld om dezelfde rechtsgeldigheid en invloed te hebben als wanneer u deze had ondertekend. 

GEBRUIK VAN DE VISIONLINK SERVICE EN DE SITE WORDEN U AANGEBODEN OP VOORWAARDE DAT U DE GV ZONDER 
ENIGE AANPASSINGEN ACCEPTEERT. DE GV BEVAT AFSTANDVERKLARINGEN VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID 
(zie paragrafen 5.4, 10, 11, 12 en 14.1 verderop). DEZE VOORWAARDEN VORMEN EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN ONZE 
OVEREENKOMST. Als u klant bent van een andere asset management service die aan u geleverd wordt door Trimble, Caterpillar of de 
fabrikant van de Assets en u overstapt op VisionLink ter vervanging van die andere service, stemt u ermee in dat de gebruiksvoorwaarden, 
servicevoorwaarden of licentieovereenkomst die voor die andere service gelden niet van toepassing zijn op uw gebruik van de VisionLink 
Service. 

Een actuele kopie van de GV kan op elk gewenst moment geopend en bekeken worden op de homepage van de Site. Wij adviseren u 
kopieën van de GV voor uw eigen administratie af te drukken en te bewaren. Als u niet instemt met de GV gaat u ermee akkoord de 
VisionLink Service of de Site niet te gebruiken of te benaderen en bent u daar tevens niet toe gerechtigd. 

VisionLink Service Gebruiksvoorwaarden en Licentieovereenkomst voor eindgebruikers 

1. Applicatiediensten 

1.1 Algemene beschrijving. De VisionLink Service is een op applicatiesoftware gebaseerde service. De VisionLink Service 
applicatiesoftware verzamelt data en informatie (“Data”) die u beschikbaar maakt met betrekking tot uw Assets, inclusief data en 
informatie van Assets (bedrijfsmiddelen) uitgerust met door het VisionLink systeem ondersteunde telematica apparaten (“VL 
apparaten”) of anderszins gegenereerd door of in verband met dergelijke Assets die via de user interface van de VisionLink 
Service beschikbaar gesteld worden, API is afkomstig van u of anderen, VPN verbindingen of andere vergelijkbare 
informatiesysteem interfacetechnologieën. Na activering van de VL apparaten, VSS en haar distributeurs en hun gelieerde 
maatschappijen en hun licentiegevers, dienstverleners en leveranciers verwerken, gebruiken, tonen en verzenden de Data aan haar 
gelieerde maatschappijen en dealers wereldwijd de verzamelde Data om Geautoriseerde gebruikers (gedefinieerd in paragraaf 3) te 
voorzien van inhoud, functionaliteit, rapporten en diensten, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. VL apparaten moeten 
worden geactiveerd om met de VisionLink Service te kunnen worden gebruikt. Om deze VL apparaten te laten activeren, moet u (i) 
de betalingsvoorwaarden en -condities die gelden voor uw Service abonnement accepteren, (ii) deze GV accepteren en (iii) 
toestemming geven voor het verzenden en gebruiken van de Data die wordt gegenereerd door uw Assets zoals verder beschreven 
in paragraaf 6.1 verderop. 

 De VisionLink Service wordt aangeboden onder een verscheidenheid van Service abonnement plannen (“Service plannen”) en 
hiervoor kunnen derhalve aanvullende voorwaarden en condities gelden, die ofwel vermeld worden in de Trimble Store voor het 
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VisionLink portaal of aanwezig zijn in andere besteldocumentatie of overeenkomsten met Caterpillar of uw erkende wederverkoper 
van de VisionLink Service. 

1.2 Communicatiesystemen van derden 

Voor sommige functies van de VisionLink Service is het gebruik van een communicatiesysteem van een derde partij nodig, zoals 
dat van een aanbieder van telefonische draadloze communicatie of een communicatiesysteem op basis van satellieten (elk een 
“Communicatieleverancier”). GEEN VAN DE VSS PARTIJEN IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE BESCHIKBAARHEID, 
KWALITEIT OF PRESTATIES VAN DRAADLOZE OF OP SATELLIETEN GEBASEERDE COMMUNICATIEDIENSTEN OF 
UITRUSTINGEN, DIE DOOR DE COMMUNICATIELEVERANCIERS WORDEN GELEVERD. DE 
COMMUNICATIELEVERANCIERS ZIJN EXCLUSIEF AANSPRAKELIJK VOOR DERGELIJKE DIENSTEN EN UITRUSTINGEN. 

1.3 Data-uitwisseling en Interfaces van derden 

 De component voor data-uitwisseling van de VisionLink Service maakt ook de communicatie, overdracht en uitwisseling van data 
tussen de VisionLink applicatiesoftware en bepaalde door derden gefabriceerde Assets, apparaten of systemen mogelijk. Geen van 
de VSS partijen oefent enige invloed uit op de vorm of kwaliteit van data die wordt gegenereerd of uitgezonden door of naar door 
derden gefabriceerde Assets, apparaten of door derden ontwikkelde oplossingen zoals aangepaste rapporten of interfaces 
(tezamen “Data van derden”). Als uw Service abonnement het gebruik van de data-uitwisseling component van de VisionLink 
Service toestaat, aanvaardt en stemt u derhalve in met het volgende: 

• Data kan tussen de VisionLink Service applicatie en door derden gefabriceerde Assets, apparaten of systemen, welke door 
VSS zijn goedgekeurd voor gebruik met de VisionLink Service, worden uitgewisseld; 

• U accepteert alle beperkingen van de weergave en het gebruik van Data van derden, die geïmporteerd wordt via door derden 
gefabriceerde apparaten of andere oplossingen van derden alsmede die van de weergave van Data gegenereerd door VL 
apparaten en geëxporteerd naar apparaten of systemen gefabriceerd door derden; 

• VSS is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of nauwkeurigheid van, of de onmogelijkheid om Data van derden of Data 
geëxporteerd naar of via apparaten of systemen gefabriceerd door derden of andere oplossingen van derden (bijv. 
aangepaste rapporten of interfaces) te ontvangen, benaderen of gebruiken, ongeacht of een defect te wijten is aan door een 
derde veroorzaakte service uitval, incompatibiliteit of fouten van software van derden of anderszins; 

• VSS mag alle Data van derden die naar en vanaf de VisionLink Service zijn verzonden, controleren en eventuele Data van 
derden waarvan VSS meent dat die de werking van de VisionLink Service kan schaden stoppen of blokkeren. 

2. Aard van applicatie en hosting 

 De VisionLink Service wordt gehost door VSS, Trimble en Caterpillar, of een van beide of beide, of hun dienstverleners en bestaat 
uit VisionLink Service applicatiesoftware die in licentie wordt gegeven zoals beschreven in paragraaf 5 verderop en software of 
diensten van derden (voor zover toegestaan door de derde-partij leveranciers) (“Software/Diensten van derden”). De VisionLink 
Service maakt ook gebruik van firmware in Assets en VL apparaten. De VisionLink Service wordt beschikbaar gesteld aan 
Geautoriseerde gebruikers door ons, onze licentiegevers en derde-partij leveranciers die inhoud en diensten leveren in combinatie 
met of via de VisionLink Service softwareapplicatie (“Derde-partij leveranciers”). U erkent dat de Data en de VisionLink Service 
doorgegeven zullen worden via de media radiogolven, mobiel, satelliet, gps, Internet en vergelijkbare technologie. U gaat akkoord 
met dergelijke doorgifte en doet afstand van eventuele aanspraken die u jegens ons kunt hebben met betrekking tot dergelijke 
doorgifte. De VisionLink Service kan beschikbaar worden gesteld aan Geautoriseerde gebruikers op basis van diverse factoren 
zoals, zonder beperking, Internet toegang, computergebruik, Assets, besturingssysteem, VL apparaten geactiveerd en 
onderhouden door u, het niveau van de aangeschafte diensten, gebruikersnaam, wachtwoord en/of andere factoren. De VisionLink 
Service kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zoals verder beschreven in paragraaf 8 verderop en door de VisionLink Service en de 
Site te benaderen en te gebruiken stemt u ermee in dat wij diensten die in combinatie daarmee of daardoor beschikbaar worden 
gesteld kunnen toevoegen, wijzigen of verwijderen. 

3.  Geautoriseerde gebruikers en gebruik; beperkingen. 

3.1  Geautoriseerde gebruikers. U stemt ermee in dat de VisionLink Service alleen door u zelf zal worden benaderd en gebruikt. 
Daarvoor zult u geautoriseerde gebruikers aanwijzen, die u autoriseert om de VisionLink Service te benaderen en te gebruiken 
(“Geautoriseerde gebruiker”). De VisionLink Service kan alleen geraadpleegd en gebruikt worden in verbinding met de Assets die 
zijn uitgerust met VL apparaten en die nodig zijn voor toegang tot het Internet en u dient de benodigde toegangskosten betalen. U 
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bent verantwoordelijk voor aanschaf, configuratie, monitoring, onderhoud en beheer van uw software en hardware die verband 
houdt met uw gebruik van het Internet, zoals LAN, computers, modems, telecommunicatieapparatuur en uw netwerkverbinding met 
de Site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de netwerkverbinding of kwesties, problemen of omstandigheden die voortvloeien uit of 
verband houden met de netwerkverbinding, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bandbreedteproblemen, netwerkuitval en/of 
andere omstandigheden die door het Internet en/of de netwerkverbinding worden veroorzaakt. 

3.2 Beperkingen met betrekking tot het gebruik. De doorgifte van informatie met behulp van een VL apparaat, of anderszins, is 
onderworpen aan wettelijke vereisten die per locatie kunnen verschillen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om 
radiofrequenties te gebruiken. U moet het gebruik van elk VL apparaat beperken tot die locaties waar wordt voldaan aan alle 
wettelijke eisen met betrekking tot het gebruik van het VL apparaat en het communicatienetwerk van de VisionLink Service. Als een 
machine uitgerust met een VL apparaat zich bevindt op, of wordt verplaatst naar een locatie waar (i) niet aan de wettelijke vereisten 
wordt voldaan, of (ii) transmissie of verwerking van dergelijke informatie tussen meerdere locaties in strijd met de wet zou zijn, 
wijzen wij elke en alle aansprakelijkheid met betrekking tot een dergelijk niet voldoen van de hand en kunnen wij de transmissie van 
informatie vanaf dat Asset stopzetten. Tevens begrijpt en bevestigt u dat de VisionLink Service niet bedoeld is om te 
gebruiken in noodgevallen, voor de veiligheid of missie kritiek of veiligheidsgerelateerd gebruik of toepassing of andere 
zeer gevaarlijke activiteiten en dat u de VisionLink Service niet op die manier zult gebruiken. 

3.3 Data van derden. U verklaart dat u het recht hebt om data van derden beschikbaar te maken aan VisionLink voor het gebruik, de 
verwerking en uitwisseling in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat u alle noodzakelijke kennisgevingen 
gegeven hebt en dat u alle noodzakelijke goedkeuringen verkregen hebt met betrekking tot alle persoonlijk identificeerbare 
informatie die hierin opgenomen zijn in dergelijke data. 

4.  Registratie; betaling 

4.1 Klant account. Om op de Site te kunnen inloggen en de VisionLink Service te kunnen gebruiken, wordt u en uw Geautoriseerde 
gebruikers gevraagd ware, accurate, actuele en complete registratie informatie aan te leveren aan ons en dergelijke gegevens 
indien nodig te actualiseren. Mochten wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat informatie die wordt aangeleverd door een 
Geautoriseerde gebruiker onjuist, onvolledig of onwaar is, dan zijn wij gerechtigd het recht van u of de Geautoriseerde gebruiker om 
toegang te verkrijgen tot de VisionLink Service en de VisionLink Service te gebruiken op te schorten of te beëindigen. Na het 
voltooien van uw registratie ontvangt u een eerste inlogcode, waarmee u toegang krijgt tot de VisionLink Service en deze kunt 
gebruiken. 

4.2  Toegang tot de Site en wachtwoord; beveiliging. Wanneer Geautoriseerde gebruikers voor de eerste keer inloggen op de Site 
maken zij een gebruikersnaam en wachtwoord aan, die nodig zijn om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de VisionLink 
Service. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de gebruikersnamen en wachtwoorden van door 
u aangewezen Geautoriseerde gebruikers en volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die op de Site plaatsvinden onder de 
gebruikersnamen en wachtwoorden van de door u aangewezen Geautoriseerde gebruikers. Wij kunnen van u verlangen de 
gebruikersnamen van door u aangewezen Geautoriseerde gebruikers te veranderen indien wij, naar eigen goeddunken, vaststellen 
dat een gebruikersnaam beledigend is of om enige andere reden. U stemt ermee in VSS direct op de hoogte te stellen van enig 
ongeautoriseerd gebruik van de gebruikersnaam of het wachtwoord van een Geautoriseerde gebruiker of een andere inbreuk op de 
beveiliging en ervoor te zorgen dat Geautoriseerde gebruikers aan het einde van elke sessie uitloggen. U bent verantwoordelijk 
voor het uitschakelen van accounts van Geautoriseerde gebruikers die niet meer bij u in dienst zijn. U erkent dat VSS niet 
verantwoordelijk is voor het bijhouden van het gebruik van de VisionLink Service door uw Geautoriseerde gebruiker en dat VSS niet 
aansprakelijk kan en zal worden gesteld voor enig verlies of enige schade dat/die voortvloeit uit het door u niet nakomen van deze 
paragraaf 4. 

4.3  Betaling. U stemt ermee in alle kosten en vergoedingen te betalen in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden die van 
toepassing zijn op de Service abonnementen die u aanschaft. 
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5.  Verlening van licentie; licentie beperkingen 

5.1  Beperkte licentie aan Klant. Mits u voldoet aan de GV, deze gebruiksvoorwaarden van uw Service abonnement(en) en alle 
toepasselijke vergoedingen hebt betaald, verleent VSS u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet toewijsbare licentie 
(zonder het recht om sublicenties te verstrekken) om de VisionLink Service applicatiesoftware te gebruiken via de Site voor 
bedrijfsdoeleinden en doelen die op een andere wijze hiermee overeenstemmen. Alle rechten die u hierin niet nadrukkelijk worden 
verleend, zijn voorbehouden aan VSS en haar leveranciers en licentiegevers. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn 
op API’s (Application Protocol Interface(s)) die ter beschikking wordt gesteld met betrekking tot de VisionLink Service.  

5.2  Licentie beperkingen - geen misbruik van diensten. Uw gebruik van de VisionLink Service is beperkt tot die gebruiksvormen die 
uitdrukkelijk zijn toegestaan door uw Service abonnement en deze GV. Als voorwaarde voor uw gebruik van de VisionLink Service 
stemt u ermee in dat u deze gebruiksvoorwaarden niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of door de GV verboden is. Wij 
mogen de VisionLink Service voor u beperken of annuleren als er een redelijk vermoeden van, of daadwerkelijk misbruik of 
frauduleus gebruik door u is. U zult verantwoordelijk zijn voor eventuele kosten (inclusief advocatenkosten) die door ons of een 
andere partij worden gemaakt ten gevolge van dergelijk misbruik of frauduleus gebruik. Het is u niet toegestaan: (i) de VisionLink 
Service of Software/Diensten van derden te reproduceren, aan te passen, te publiceren, distribueren, openbaar te maken, te 
bewerken, veranderen, vertalen of afgeleide werken ervan te creëren; (ii) de VisionLink Service software of Software/Diensten van 
derden met andere software samen te voegen; (iii) de VisionLink Service of bijbehorende software of Software/Diensten van derden 
te sublicentiëren, uit te geven, te verhuren, verkopen, uit te lenen of anderszins aan een derde over te dragen; (iv) de VisionLink 
Service software, Software/Diensten van derden of Site te reverse engineeren, decompileren, demonteren of anderszins te trachten 
de broncode ervan te achterhalen; (v) op andere wijze de VisionLink Service of bijbehorende software of Software/Diensten van 
derden te gebruiken of kopiëren, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de GV, inclusief deze paragraaf; (vi) de 
VisionLink Service of bijbehorende software of Software/Diensten van derden te gebruiken in een "servicebureau" of vergelijkbare 
structuur waarin derden het gebruik van de VisionLink Service of Software/Diensten van derden via u verkrijgen; (vii) 
auteursrechtelijke-, handelsmerk- of andere eigendomsaanduidingen vastgelegd in, toegevoegd aan, of toegankelijk via de 
VisionLink Service, bijbehorende software of Site te verwijderen, verdoezelen of veranderen; (viii) de VisionLink Service of daarmee 
verbonden servers of netwerken op welke manier dan ook te beschadigen, uit te schakelen, te overbelasten, manipuleren, 
verstoren of beschadigen; (ix) de toegang, het gebruik of genot van de VisionLink Service of Site voor enige partij te hinderen op 
welke wijze dan ook; (x) opzettelijk of onopzettelijk toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetten te overtreden, 
inclusief, maar niet beperkt tot, wetten en reguleringen met betrekking tot export; of (xi) personen of entiteiten te imiteren of uw 
relatie met een persoon of entiteit verkeerd weer te geven. 

5.3  Software/Diensten van derden. U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat alle Software/Diensten van derden gebundeld met de 
VisionLink Service (bijv. kaarten) aan u geleverd worden door Derde-partij leveranciers en niet door VSS. U erkent hierbij en gaat 
ermee akkoord dat uw toegang tot of gebruik van dergelijke Software/Diensten van derden niet door deze GV wordt gereguleerd, 
maar door deze gebruiksvoorwaarden, licentieovereenkomst voor eindgebruikers of andere soortgelijke overeenkomst van de 
Derde-partij leverancier gereguleerd kan zijn. VSS zal te goeder trouw redelijke inspanningen gebruiken om u te informeren over 
gebeurtenissen die van invloed zijn op de Software/Diensten van derden (bijv. storingen of onderhoud) en die gevolgen kunnen 
hebben voor uw gebruik van VisionLink. VSS IS ECHTER NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EN VERWERPT UITDRUKKELIJK 
ELKE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE SOFTWARE/DIENSTEN VAN DERDEN OF UW GEBRUIK (OF ENIG 
GEBRUIK DOOR EEN GEAUTORISEERDE GEBRUIKER) DAARVAN. 

5.4  Service abonnement met beperkte looptijd. Indien het gebruik van de aan u geleverde VisionLink Service een beperkte looptijd 
heeft (zoals in geval van bèta testers, wederverkopers en distributeurs voor verkoopdemonstraties, of aan potentiële eindgebruiker 
klanten ter evaluatie) (de "Service met beperkte looptijd"), mag u de Service met beperkte looptijd in overeenstemming met deze 
gebruiksvoorwaarden alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze aan u aangeboden is en alleen voor de beperkte looptijd zoals 
gespecificeerd door VSS of de partij bij wie u de Time Limited Service aangeschaft hebt . VSS kan uw toegang tot en autorisatie om 
de Service met beperkte looptijd te gebruiken op elk moment herroepen. Indien u daarna een betaald Service abonnement 
aanschaft, blijft het door u voortgezette gebruik van VisionLink gereguleerd door deze gebruiksvoorwaarden en voorwaarden en 
condities van het bijbehorende Service abonnement. Wederverkoop, overdracht of andere distributie van de Service met beperkte 
looptijd is verboden. 

6. Toestemming voor transmissie en gebruik van data; licentie en verzamelde data 

6.1 Toestemming voor doorgifte en gebruik van data. Na activering verzamelen en verzenden de Assets, die met onze VL apparaten 
uitgerust zijn, Data met betrekking tot die Assets, hun omstandigheden en gebruik. Data kunnen ook verzameld en overgedragen 
worden aan VSS door middel van andere methodes, inclusief maar niet beperkt tot fysieke inspecties, olie-analyses en uitwendige 
diagnostische apparatuur. De verzonden Data kan het volgende omvatten: serienummer van de machine, locatie en 
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gebruiksgegevens van de machine, inclusief en zonder beperking: foutcodes, emissiegegevens, brandstofverbruik, bedrijfsuren, 
software en hardware versienummers, netto lading, cyclustijd en geïnstalleerde werktuigen of hulpstukken. 

De Data wordt naar VSS, Trimble, Caterpillar of een of meer aan haar gelieerde maatschappijen, licentiegevers, dienstverleners of 
leveranciers en/of uw lokale dealers verzonden. In sommige gevallen, zoals wanneer u uw VisionLink Service abonnement bij de 
fabrikant van uw Assets of zijn dealers aanschaft, kan Data ook naar de fabrikant van uw Assets of zijn dealers worden verzonden. 

Wij mogen alle of een deel van de verzamelde Data delen met onze dealer(s), aan ons gelieerde maatschappijen en hun dealers, 
Trimble en haar gelieerde maatschappijen en hun licentiegevers, dienstverleners en leveranciers, Caterpillar en haar gelieerde 
maatschappijen en hun licentiegevers, dienstverleners en leveranciers, de fabrikant van uw Assets en zijn dealers en zakenpartners 
van VSS, Trimble of Caterpillar wereldwijd die de VisionLink Service, Assets of aanverwante producten en diensten aan u leveren. 

De Data worden verzonden en gebruikt door Trimble en haar gelieerde maatschappijen, licentiegevers, dienstverleners, 
leveranciers en dealers voor de volgende doeleinden: (a) het leveren van VisionLink diensten aan u en de Assets; (b) het 
controleren of onderhouden van door het VisionLink systeem ondersteunde Assets en VL apparaten; (c) het bewaken van de 
conditie of prestaties van een Asset; (d) hulp bij het onderhoud van een Asset en/of verbeteren van de efficiëntie van het Asset; (e) 
het evalueren of verbeteren van de VisionLink Service en/of andere producten en diensten; (f) het voldoen aan wettelijke vereisten 
en geldige rechterlijke bevelen, indien van toepassing; (g) het uitvoeren van marktonderzoek; of (h) het aanbieden van nieuwe 
producten en diensten aan de klant. 

De Data worden overgedragen aan en gebruikt door Caterpillar in overeenstemming met haar databeheersverklaring, een geldige 
kopie daarvan die beschikbaar kan zijn op de volgende url: http://www.caterpillar.com/en/legal-
notices/datagovernancestatement.html (de “Databeheersverklaring van Caterpillar”). 

Door de activering van de VL apparaten in uw Assets toe te staan, stemt u hierbij in met het verzenden, gebruiken en 
overbrengen van de Data voor de doeleinden en op de manieren zoals hierboven beschreven. 

6.2 Licentie en verzamelde data. Voor zover u enige eigendomsrechten of andere belangen in de Data bezit, verleent u hierbij aan 
VSS, Trimble en Caterpillar en elk van haar gelieerde maatschappijen en hun dealers en haar licentiegevers, dienstverleners en 
leveranciers een niet-exclusieve, oneindige, wereldwijde, premievrije en niet-herroepbare licentie om de Data te gebruiken, 
verwerken, manipuleren en/of wijzigen, kopiëren, uit te voeren, compileren en er afgeleide werken van te creëren, alsmede de Data 
voor bedrijfsdoelen te gebruiken en inclusief voor het analyseren en verbeteren van VL apparaten Assets en andere producten of 
servicecapaciteiten en in het geval van Caterpillar, het gebruik in overeenstemming met de Databeheersverklaring van Caterpillar. 
U erkent hierbij en stemt ermee in dat elk van VSS, Trimble en haar gelieerde maatschappijen en Caterpillar en haar gelieerde 
maatschappijen, hun licentiegevers, dienstverleners en leveranciers samengevoegde data gebaseerd op Data aan derden mogen 
tonen, zolang u en uw Geautoriseerde gebruikers niet geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van de openbaar gemaakte 
samengevoegde data. U gaat er verder mee akkoord dat elk van VSS en Trimble, de aan haar gelieerde maatschappijen, haar 
onderaannemers en zakenpartners en derde-partij leveranciers en Caterpillar en haar gelieerde maatschappijen en hun 
licentiegevers, dienstverleners en leveranciers de data openbaar mogen maken, mits u noch enige door u aangewezen 
Geautoriseerde gebruikers aan de hand van onthulde Data kunnen worden geïdentificeerd. Alle andere Data en informatie die 
wordt verzameld, uitgezonden, vastgelegd, of benaderd door of via de VisionLink Service die niet Data is aan de hand waarvan u 
en/of uw Geautoriseerde gebruikers kunnen worden geïdentificeerd en alle data, rapporten, afgeleide werken, compilaties, 
wijzigingen en andere materialen aangemaakt uit of met gebruikmaking van Data zal, in elk geval, het enige en exclusieve 
eigendom van VSS zijn en u, ten behoeve van uzelf en uw Geautoriseerde gebruikers, draagt hierbij al uw en hun rechten, 
eigendomsrechten en belangen, indien aanwezig, op en in dergelijke items aan VSS over zonder enige vergoeding en zonder recht 
op toekomstige royalty’s. 

7. Privacy en gebruikersdata 

7.1 U erkent dat de Data opgeslagen en verzameld door en via de VisionLink Service naar natuurlijke personen kan worden herleid 
(“Persoonsgegevens”) zoals nader beschreven in de VisionLink Privacyverklaring, welke beschikbaar is op 
https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf. De VisionLink Privacyverklaring is 
verenigbaar met de globale privacyverklaring van Caterpillar en het internationale privacybeleid van Trimble, welke beschrijven hoe 
Caterpillar en Trimble, respectievelijk persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en deelt, de rechten die u hebt krachtens 
privacywetgeving en andere relevante informatie over hun verwerking van persoonsgegevens. De globale privacyverklaring van 
Caterpillar is beschikbaar op http://www.caterpillar.com/dataprivacy. Het internationale privacybeleid van Trimble is beschikbaar op 
https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx. Afhankelijk van de configuratie van de telematica hardware geïnstalleerd op uw 
assets, worden meeste van door VisionLink gebruikte persoonsgegevens verzameld, verwerkt, gebruikt en gedeeld door Caterpillar 

http://www.caterpillar.com/en/legal-notices/datagovernancestatement.html
http://www.caterpillar.com/en/legal-notices/datagovernancestatement.html
https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf
https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf
http://www.caterpillar.com/dataprivacy
https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx
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en Trimble via hun respectieve IoT-platforms. U moet daarom de globale privacyverklaring van Caterpillar en het internationale 
privacybeleid van Trimble samen met deze Privacyverklaring doornemen om volledig te begrijpen wat uw rechten en opties zijn met 
betrekking tot persoonsgegevens. De Databeheersverklaring van Caterpillar, de VisionLink Privacyverklaring, het internationale 
privacybeleid van Trimble en de globale privacyverklaring van Caterpillar (de “Databeheersdocumentatie”) kunnen van tijd tot tijd 
veranderen; daarom moet u deze regelmatig opnieuw met aandacht bekijken. Veranderingen worden bekend gemaakt in de 
toepasselijke URL, inclusief de datum wanneer dergelijke veranderingen werden gemaakt en/of wanneer ze van kracht gaan. In 
sommige gevallen, als de veranderingen substantieel zijn, kunnen wij (of Caterpillar of Trimble) u een e-mailbericht of andere 
communicatie sturen met informatie over dergelijke veranderingen en de opties die u hebt of acties die u kan nemen voor deze 
veranderingen van kracht gaan. Uw voortgezet gebruik van VisionLink Service nadat dergelijke veranderingen van kracht zijn, toont 
aan dat u deze veranderingen aanvaardt. 

7.2 Telkens wanneer een Geautoriseerde gebruiker bij de VisionLink Service en de Site inlogt, wordt er bepaalde informatie, o.a. de 
gebruikersnaam, verzonden in berichten aan de servers die door ons worden gehost. Deze informatie wordt gebruikt om toegang te 
krijgen tot het account van de Geautoriseerde gebruiker, VisionLink Services en andere gepersonaliseerde functies. VSS, Trimble 
of Caterpillar mogen de gebruikersnaam met persoonlijk identificeerbare informatie vergelijken, om VisionLink Services die de 
Geautoriseerde gebruiker mag gebruiken aan de Geautoriseerde gebruiker te leveren en relevante Data en informatie te leveren. 
Bovendien staat de VisionLink applicatie het verzamelen van op locatie gebaseerde Data toe in samenhang met het gebruik van de 
Assets en de geleverde VisionLink Services (“Locatiedata”), zodat de geografische locatie van de gebruiker van het Asset of VL 
apparaat identificeerbaar kan zijn. 

U stemt er hierbij mee in dat u het voornoemde verzamelen, verzenden en gebruiken van de Data, inclusief eventuele 
Persoonsgegevens en Locatiedata daarin, duidelijk, op een opvallende wijze en regelmatig zult melden aan alle 
Geautoriseerde gebruikers en ander personeel, personen, of entiteiten die de VisionLink Service en de Assets gebruiken; 
dat u alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen van door u aangewezen Geautoriseerde gebruikers en ander 
personeel, personen, of entiteiten die onder het bereik hiervan vallen en die de VisionLink Service, Assets en VL 
apparaten gebruiken en dat u ten dien aanzien voor het overige volledig aan uw verplichtingen onder de toepasselijke 
wetgeving met betrekking tot het doorgeven en gebruiken van de Data hebt voldaan. U stemt ermee in om elk van de VSS 
partijen (zoals gedefinieerd in paragraaf 10 verderop) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen 
alle aanspraken, vorderingen en acties of rechtsgronden die ontstaan uit het door u niet voldoen aan de voorgaande 
verplichtingen. 

7.3 De VisionLink Service wordt door VSS beheerd vanuit haar kantoren of die van de aan haar gelieerde maatschappijen op 
verschillende locaties in de Verenigde Staten van Amerika. VSS mag ook gebruik maken van een gelieerde maatschappij of een of 
meer externe serviceproviders voor het hosten van de VisionLink Service. Derhalve wordt Data verzameld, verzonden, verwerkt en 
opgeslagen in de Verenigde Staten en kan die ook buiten de VS verzameld, verzonden, verwerkt en opgeslagen worden. U stemt 
ermee in dat in geval van conflicten tussen de privacywetgeving of gebruiken in uw rechtsgebied en die in het domicilie van de 
entiteit die VisionLink host, de wetgeving die van toepassing is in het domicilie van de entiteit die VisionLink host te allen tijde zal 
prevaleren. 

8. Wijziging van Diensten 

8.1 VSS mag op elk moment de VisionLink Service of Site, of enig deel daarvan, wijzigen, opschorten of permanent beëindigen, met of 
zonder voorafgaande mededeling. Met inachtneming van paragraaf 14.2 verderop zal geen enkele VSS partij aansprakelijk zijn 
tegenover u of enige derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of beëindiging. 

8.2 VSS mag deze gebruiksvoorwaarden wijzigen en actualiseren als de omstandigheden waaronder de GV zijn overeengekomen 
veranderen na aankoop van uw Service abonnement en VSS zal u binnen redelijke termijn over dergelijke veranderingen 
informeren. Als u de VisionLink Service na melding van dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, vormt dat een bevestiging van uw 
acceptatie van de geactualiseerde GV, tenzij u VSS binnen 30 na de melding schriftelijk mededeelt dat u de geactualiseerde GV 
niet accepteert. In dat geval blijven de GV die van kracht waren op het moment dat u het Service abonnement aanschafte of 
verlengde (waarbij de laatste van de twee geldt) van kracht voor de rest van de duur van uw huidige abonnement, tenzij VSS, naar 
eigen voorkeur, gebruik maakt van haar recht om uw Service abonnement(en) te beëindigen in overeenstemming met paragraaf 
14.2 verderop. 

9. Netwerkdekking, GNSS satellieten, onderbreking van service 

9.1 U erkent dat de VisionLink Services en netwerktoegang onderhevig zijn aan transmissiebeperkingen die veroorzaakt worden door 
een verscheidenheid van factoren, zoals atmosferische omstandigheden, topografische obstructies, beperking van of gebrek aan 
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dekking van de onderliggende draaggolfservice en andere natuurlijke of door mensen veroorzaakte omstandigheden. Bovendien 
kunnen geluiden van motoren en starten, metalen beplatingen en storingen door gebruikers van dezelfde of aangrenzende 
radiokanalen de dekking beperken of beïnvloeden. Voorts erkent u dat VSS niet verantwoordelijk is voor de werking of uitval van 
Global Navigation Satellite System (“GNSS”) satellieten of de beschikbaarheid van GNSS satellietsignalen. 

9.2 Geen enkele VSS partij zal niet aansprakelijk zijn tegenover u of enige derde voor enig verlies of enige schade die ontstaat door de 
VisionLink Service, of de onderbreking daarvan, transmissiefouten (inclusief onnauwkeurige Locatiedata), defecten of enige andere 
oorzaak, inclusief, maar niet beperkt tot, onderbreking veroorzaakt door de leverancier van het onderliggende 
communicatiesysteem. De VSS partijen aanvaarden geen en zullen geen enkele aansprakelijkheid hebben ten gevolge van 
gebeurtenissen buiten de zeggenschap van VSS partijen of die van haar onderaannemers, licentiegevers of zakenpartners van 
VSS, inclusief gebeurtenissen zoals overmacht, daden van enige overheidsinstantie, acties van staatsvijanden, stakingen of 
weersomstandigheden. 

10. Geen garanties; verantwoordelijkheid van de klant voor Assets, risico van verlies en configuratie van "alarm" functies 

VSS, TRIMBLE, CATERPILLAR EN ELK VAN HUN DIRECTEUREN, LEIDINGGEVENDEN, MEDEWERKERS, 
LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, LEVERANCIERS, DEALERS, WERKMAATSCHAPPIJEN EN 
VERTEGENWOORDIGERS (ELK EEN "VSS PARTIJ" EN TEZAMEN DE "VSS PARTIJEN") VERWERPEN ELKE 
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR SCHADE VOORTKOMEND UIT UW GEBRUIK VAN DE VISIONLINK SERVICE EN SITE. U 
BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT: (a) DE VISIONLINK APPLICATIE, SITE EN DIENSTEN 
WORDEN GELEVERD OP "AS IS" BASIS, "MET ALLE FOUTEN" EN "ALS BESCHIKBAAR" EN DAT HET GEHELE RISICO 
AANGAANDE BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIE, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNING BIJ U LIGT; (b) VOOR ZOVER 
TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DE VSS PARTIJEN GEEN VOORSTELLINGEN, GARANTIES OF 
VOORWAARDEN GEVEN, EXPLICIET, IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT (i) 
GARANTIES VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAKMANSCHAP, 
NAUWKEURIGHEID, STIL GENIETEN, GEEN LASTEN, GEEN PAND OF NIET-INBREUK, (ii) GARANTIES VOORTVLOEIEND 
UIT HANDELINGEN OF GEBRUIKEN IN DE HANDEL, (iii) GARANTIES AANGAANDE DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, 
TIJDIGHEID EN PRESTATIES VAN DE VISIONLINK APPLICATIE, SITE EN DIENSTEN EN (iv) GARANTIES DAT DE TOEGANG 
TOT OF HET GEBRUIK VAN DE VISIONLINK SERVICE EN SITE AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN, DAT DEZE 
ONONDERBROKEN EN VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN; EN (v) U NAAR EIGEN INZICHT EN VOOR EIGEN RISICO DE SITE 
ZULT BENADEREN EN DE VISIONLINK SERVICE ZULT GEBRUIKEN EN DAT ALLEEN U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR 
ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTE(E)M)EN) OF VERLIES VAN GEGEVENS VOORTVLOEIEND UIT DERGELIJKE 
TOEGANG OF GEBRUIK. 

U STEMT ER VOORTS MEE IN DAT U, UW GEAUTORISEERDE DEALER EN/OF DE TOEPASSELIJKE DERDE PARTIJ 
ALLEEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR PASSEND ONDERHOUD, GEBRUIK EN ONDERSTEUNING VAN DE ASSETS. 
NIETTEGENSTAANDE UW GEBRUIK VAN DE VISIONLINK SERVICE EN ONGEACHT WELKE INFORMATIE IS 
AANGELEVERD VIA DE SERVICE (AL DAN NIET ACCURAAT) AANGAANDE GEBRUIK, ONDERHOUD OF 
PRESTATIESTATUS VAN DE ASSETS, NEEMT U ALLE RISICO’S AANGAANDE CORRECT GEBRUIK, ONDERSTEUNING EN 
ONDERHOUD VAN DE ASSETS OP U. DIENOVEREENKOMSTIG BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR ENIG RISICO VAN 
VERLIES VAN ASSETS DIE MET OF VIA DE VISIONLINK SERVICE MOETEN COMMUNICEREN, DOOR ENIGE OORZAAK, 
INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, UITVAL VAN VOERTUIGEN EN UITRUSTINGEN, DIEFSTAL, BRAND, BOTSING, 
MANIPULATIE EN VANDALISME. 

Zonder het voorgaande te beperken, dragen de VSS partijen vanwege variabelen buiten de redelijke controle van VSS met 
betrekking tot uw configuratie van elke "alarm" functie van de VisionLink software, het gebruik en onderhoud door u van 
bijbehorende Assets en VL apparaten en inherente positie onnauwkeurigheden van wereldwijde navigatie 
satellietsystemen (GNSS), geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid vanwege diefstal of een ander ongeval ontstaan 
door onjuiste transmissie of niet-transmissie van alarmberichten. 

ER ZIJN GEEN GARANTIES DIE VERDER STREKKEN DAN ZOALS EXPLICIET VERLEEND IN DE GV. 

11. Beperking van aansprakelijkheid 

IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF NALATIGHEID, ZULLEN DE VSS PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE 
VOOR ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, 
MORELE, STRAFBARE, WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDS- OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR VERLIES 
VAN ZAKELIJKE WINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN ZAKELIJKE 
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INFORMATIE, VIRUSINFECTIES, SYSTEEMUITVAL EN DERGELIJKE), VOORTKOMEND UIT, GEBASEERD OP, OF ALS 
RESULTAAT VAN DE GV, OF UW TOEGANG TOT, GEBRUIK, MISBRUIK OF ONMOGELIJK OM DE VISIONLINK SERVICE OF 
DE SITE TE GEBRUIKEN, ZELFS WANNEER EEN VSS PARTIJ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN 
DERGELIJKE SCHADE (INCLUSIEF SCHADE OPGELOPEN DOOR DERDEN). DE UITSLUITING VAN SCHADE ONDER DEZE 
PARAGRAAF 11 IS ONAFHANKELIJK VAN ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID DIE IS VOORZIEN IN DEZE GV EN BLIJFT VAN 
KRACHT IN GEVAL EEN DERGELIJKE VERHAALSMOGELIJKHEID NIET AAN HET ESSENTIËLE DOEL VOLDOET OF 
ANDERSZINS NIET UITVOERBAAR WORDT GEACHT. DEZE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING 
ONGEACHT OF SCHADE IS VOORTGEKOMEN UIT CONTRACT- OF GARANTIEBREUK, NALATIGHEID OF ANDERE 
OORZAAK VAN HANDELEN. VOOR ZOVER HET TOEPASSELIJKE RECHT DERGELIJKE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN 
NIET VERBIEDT, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VSS PARTIJEN JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, 
VERLIEZEN EN ACTIES, HETZIJ VOLGENS CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONRECHTMATIGE DAAD (MET 
INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, IN GEEN GEVAL HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U AAN DE VSS 
PARTIJEN VOOR DE VISIONLINK SERVICE HEBT BETAALD BINNEN DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE MEEST 
RECENT GEËINDIGDE MAAND VAN UW TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE VISIONLINK SERVICE. 

DE VOORGAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDEN NIET VOOR AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN 
WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZOALS IN HET GEVAL VAN WETTELIJK 
OPGELEGDE AANSPRAKELIJKHEID (MET INBEGRIP VAN AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS DE TOEPASSELIJKE PRODUCT 
AANSPRAKELIJKHEIDSWETGEVING) OF IN GEVAL VAN PERSOONLIJK LETSEL DIE UITSLUITEND IS ONTSTAAN DOOR 
GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN EEN VSS PARTIJ. 

12. Vrijwaring door de klant 

 OP ONS VERZOEK STEMT U ERMEE IN OM ELK VAN DE VSS PARTIJEN TE VRIJWAREN VAN EN TEGEN ALLE 
AANSPRAKEN, RECHTSZAKEN, EISEN, VERVOLGING EN ANDERE PROCEDURES DIE DOOR EEN DERDE GEÏNITIEERD 
WORDEN VANWEGE, VOORTKOMEND UIT OF GERELATEERD AAN UW (A) GEBRUIK VAN DE VISIONLINK SERVICE OF 
SITE, (B) OVERTREDING VAN DEZE GV, OF (C) OVERTREDING VAN ENIGE WET, VOORSCHRIFT OF RECHTEN VAN 
DERDEN. U zult alle kosten, schade en uitgaven vergoeden, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten en kosten die 
ten nadele van een VSS partij zijn toegekend of anderszins door VSS zijn opgelopen in verband met of voortkomend uit een 
dergelijke aanspraak, rechtszaak, actie, eis of andere procedure. De relevante VSS partij mag, voor haar eigen rekening, de 
exclusieve verdediging en controle van enige zaak waarvoor zij anders door u gevrijwaard zou worden op zich nemen, in 
welk geval u ermee instemt om met dergelijke VSS partij samen te werken bij het doen gelden van beschikbare verweren. 

13. Intellectuele eigendomsrechten 

13.1 U gaat hierbij akkoord met en erkent dat VSS (en, indien van toepassing, Trimble, Caterpillar en Derde-partij leveranciers) alle 
rechten, eigendom en belangen bezitten van en in alle Intellectuele eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) in verband 
met of met betrekking tot de VisionLink Service en de Site. "Intellectuele eigendomsrechten" betekent enige en alle rechten op 
basis van octrooiwetgeving, auteursrechtwetgeving, handelsgeheimenrecht, handelsmerkenrecht en enige en alle andere 
eigendoms- of persoonlijkheidsrechten, en enige en alle toepassingen, vernieuwingen, verlengingen en aanpassingen daarvan, nu 
en hierna wereldwijd van kracht en effectief. U hebt geen recht, licentie of belang hierin, expliciet of impliciet, behalve een hierin 
expliciet toegekende licentie. VSS of haar licentiegevers, voor zover van toepassing, is/zijn eigenaar van alle rechten, 
eigendommen en belangen van en in alle vervangingen, verbeteringen, bijwerkingen, uitbreidingen, afgeleide werken en andere 
wijzigingen (inclusief maar niet beperkt tot, alle ideeën, methoden of processen door of via u aangeleverd) van de Intellectuele 
eigendomsrechten door een persoon aangebracht, ongeacht deze of door u betaald is en of die vergelijkbaar zijn met enige 
intellectuele eigendomsrechten van uzelf. U zult alle noodzakelijke actie ondernemen om de Intellectuele eigendomsrechten bij VSS 
te vestigen, inclusief maar niet beperkt tot het toewijzen (en u wijst hierbij toe) aan VSS van alle rechten in en op dergelijke 
Intellectuele eigendomsrechten, inclusief en zonder beperking, octrooiaanvragen, octrooien, persoonlijkheidsrechten en 
auteursrechten voortvloeiend uit of gerelateerd aan de VisionLink Service of de Site. Niettegenstaande het voorgaande, bestaan de 
Intellectuele eigendomsrechten van VSS met betrekking tot de Data alleen uit de rechten die zijn toegewezen aan VSS krachtens 
paragraaf 5 hierboven. 

13.2 U bevestigt dat alle merken, dienstmerken en logo’s (tezamen "Merken") die overal in de VisionLink Service of de Site verschijnen 
aan VSS toebehoren, of aan de respectievelijke eigenaren van die Merken en dat die beschermd worden door Amerikaanse en 
internationale merken- en auteursrechtwetgeving. Elk gebruik van die Merken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
VSS of de eigenaar van het Merk is streng verboden. VSS mag, onder passende omstandigheden en naar eigen voorkeur, de 
accounts van Geautoriseerde gebruikers uitschakelen en/of beëindigen, als die inbreuk maken op de Intellectuele 
eigendomsrechten van anderen. 
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14. Opschorting, beëindiging of annulering van Service aan klant, annuleringskosten 

14.1 VSS mag uw toegang tot de Site opschorten en uw licentie om de VisionLink Services te gebruiken beëindigen zonder 
aansprakelijkheid, indien 

(i)  u zich niet houdt aan de GV, of inbreuk maakt op de voorwaarden van uw Service abonnement(en) of enige andere geldige 
overeenkomst voor het gebruik van de VisionLink Service; 

(ii) u vergoedingen voor een of meer Service abonnementen of andere verschuldigde bedragen niet op tijd betaalt (hetzij direct 
aan VSS partij of aan de dealer of distributeur bij wie u het Service abonnement hebt aangeschaft); 

(iii) de Communicatieleverancier via welke u toegang hebt en gebruik kunt maken van de VisionLink Service uw 
communicatieservice beëindigt; of 

(iv) VSS het vermoeden heeft dat u, uw Geautoriseerde gebruikers, een of meer van uw vertegenwoordigers of enige derde 
misbruik maakt van de VisionLink Service of die op frauduleuze of onwettige wijze gebruikt. 

Als u Service abonnement vergoedingen aan de dealer of distributeur bij wie u het Service abonnement hebt afgesloten 
betaalt (in plaats van direct aan VSS partij), erkent u en stemt u ermee in dat VSS partij te goeder trouw op een melding 
van de dealer of distributeur aan VSS partij dat u Service abonnement vergoedingen niet betaalt mag afgaan en uw 
toegang tot de VisionLink Service mag opschorten en uw licentie om die te gebruiken zonder aansprakelijkheid mag 
beëindigen. Met inachtneming van paragraaf 14.2 verderop mag VSS bovendien de VisionLink Service in zijn geheel of gedeeltelijk 
stopzetten en/of uw VisionLink Service account om enige reden op elk moment annuleren met of zonder mededeling vooraf. U 
STEMT ERMEE IN DAT GEEN ENKELE VSS PARTIJ NOCH DE AAN HAAR GELIEERDE MAATSCHAPPIJEN OF DEALERS, 
NOCH ENIG ANDER NATUURLIJK PERSOON OF ENTITEIT BIJ WIE U UW SERVCE ABONNEMENT HEBT AANGESCHAFT 
OF ANDERSZINS VERKREGEN AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE VOOR HET ANNULEREN OF 
BEËINDIGEN HIERVAN WEGENS EEN VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE REDENEN, BEHALVE VOOR ZOVER HIERIN 
UITDRUKKELIJK IS VOORZIEN. ALS UW ACCOUNT OM ENIGE REDEN IS GEANNULEERD, STEMT U ERMEE IN DAT U ZICH 
NIET OPNIEUW VOOR EEN ACCOUNT VOOR VISIONLINK ZULT REGISTREREN ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING 
VAN VSS. 

14.2 Als uw Service abonnement en VisionLink Service account in het belang van VSS worden beëindigd zonder dat u tekort bent 
geschoten in de nakoming, bent u niet verplicht de Service abonnement vergoedingen te betalen voor de periode volgend op de 
datum van beëindiging en wordt een proportie van de door VSS ontvangen abonnementsgelden aan u terugbetaald op basis van de 
nog niet verstreken termijn van het momenteel actieve Service abonnement vanaf de datum van beëindiging. U blijft echter verplicht 
Service abonnementsvergoedingen te betalen voor de termijn van het Service abonnement tot aan de datum van beëindiging. 

14.3 Mocht u uw account en/of de Service abonnementen in hun geheel of gedeeltelijk annuleren, of als wij uw account en Service 
abonnement(en) annuleren of beëindigen omdat u de GV schendt, niet voldoet aan de voorwaarden van uw Service abonnement of 
andere geldige overeenkomst met een VSS partij, insolvent wordt, failliet gaat (of sprake is van een vergelijkbare rechtsvordering of 
gerechtelijke actie), of als u de normale bedrijfsuitoefening staakt, worden aan u annuleringskosten in rekening gebracht die gelijk 
zijn aan het bedrag van de abonnementsvergoeding die u nog moet betalen voor de resterende looptijd van uw dan huidige actieve 
Service abonnement(en). Dergelijke annuleringskosten zijn direct opeisbaar en dienen onverwijld te worden betaald. 

15. Verwijdering van klantgegevens en andere informatie 

VSS mag elke en alle informatie, Data en andere inhoud, bewaard in VisionLink Service accounts van tijd tot tijd verwijderen. VSS 
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke verwijderde informatie, Data of inhoud. 

16. Internationaal 

VisionLink wordt door VSS beheerd vanuit haar kantoren of die van de aan haar gelieerde maatschappijen op verschillende locaties 
in de Verenigde Staten van Amerika. VSS garandeert niet dat de VisionLink Services geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op 
locaties buiten de Verenigde Staten en het benaderen daarvan vanuit gebieden waar de VisionLink Services illegaal zijn, is 
verboden. U mag de VisionLink Service of de inhoud of een kopie of aanpassing daarvan niet gebruiken, exporteren of 
herexporteren in strijd met de toepasselijke wet- of regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de exportwetgeving en -
voorschriften van de Verenigde Staten. Als u ervoor kiest toegang te verkrijgen tot de VisionLink Service vanaf locaties buiten de 
Verenigde Staten, doet u dat op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. 
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17. Mededelingen en elektronische communicatie 

Wanneer u de Site bezoekt of ons een e-mail stuurt, communiceert u op elektronische wijze met ons. U stemt ermee in om van ons 
op elektronische wijze berichten te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door mededelingen op deze Site te 
plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, mededelingen, onthullingen en andere berichten die wij u op elektronische 
wijze aanbieden voldoen aan elke wettelijk vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U kunt uw e-mailadres 
actualiseren door de locatie op de Site te bezoeken waar u uw contactgegevens hebt ingevoerd. Als u VSS niet de juiste informatie 
geeft, kan VSS niet aansprakelijk worden gesteld indien zij u geen kennisgevingen heeft kunnen sturen. U kunt het recht hebben 
om te verzoeken dat VSS dergelijke mededelingen aan u op papier aanbiedt en u kunt dat doen door contact op te nemen met 
VirtualSite Solutions LLC., Attention: VisionLink Services Customer Service, 10368 Westmoor Drive, Suite 100, Westminster, CO 
80021 USA, e-mail: VL_Support@Trimble.com. Elke andere correspondentie dient tevens naar dat adres te worden gezonden. 

18. Beperkte rechten voor de Amerikaanse regering (U.S. Government Restricted Rights) [geldt alleen voor licentiehouders van 
de Amerikaanse regering] 

De VisionLink applicatie, Site en Services, de inhoud daarvan en andere materialen worden beschouwd als "commerciële 
computersoftware" en "commerciële computersoftware documentatie" volgens DFAR par. 227.7202 en FAR par. 12.212 (en 
opvolgende paragrafen daarvan). Het gebruik van VisionLink en de Site, inclusief maar niet beperkt tot, de reproductie en weergave 
hiervan door de Verenigde Staten van Amerika en/of enige van zijn instituten, ongeacht de vorm, is onderworpen aan de GV. 

19. Toepasselijk recht, jurisdictie en rechtsgebied 

De GV zijn onderworpen aan en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië en 
toepasselijke federale wetgeving van de Verenigde Staten, met uitsluiting van het internationale privaatrecht. Hierbij stemt u in met 
de exclusieve rechtsmacht van de staats- en federale gerechtshoven in Santa Clara County, Californië. Niettegenstaande het 
voorgaande kan VSS ervoor kiezen een aanklacht of andere rechtsvordering tegen u in te dienen (met inbegrip van, zonder 
beperking, het aanvragen van dwangbevelen of voorlopige maatregelen) bij elke bevoegde rechtbank in uw rechtsgebied met 
betrekking tot enige vordering of actie, ontstaan uit of betrekking hebbend op de GV of uw gebruik van VisionLink. 

20. Export 

Het gebruik van VisionLink is onderworpen aan de export administratievoorschriften (Export Administration Regulations) van de 
Verenigde Staten. U stemt in met het volgende: (a) u bent geen staatsburger, ingezetene of inwoner van en valt niet onder het 
gezag van de regering van Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië, Soedan of enig ander land waarheen de Verenigde Staten export 
verboden hebben; (b) u zult geen materialen van de Site exporteren of herexporteren, direct of indirect, noch naar de hierboven 
genoemde landen, noch naar staatsburgers, ingezetenen of inwoners van die landen; (c) u bent niet vermeld op de lijsten van 
bijzonder aangeduide staatsburgers, terroristen of drugssmokkelaars (resp. Specially Designated Nationals, Terrorists of Narcotic 
Traffickers) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, noch bent u vermeld in de lijst van de "Table of Denial Orders" van het 
Amerikaanse ministerie van Handel; (d) u zult geen Site materialen, direct of indirect, exporteren of herexporteren naar personen 
die op de hierboven genoemde lijsten voorkomen; en (e) u zult de Site en Site materialen niet gebruiken voor en u zult niet toestaan 
dat de Site en Site materialen zullen worden gebruikt voor enige doeleinden die door de wetgeving van de Verenigde Staten 
verboden zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, ontwerpen, fabriceren of produceren van nucleaire, 
chemische of biologische massavernietigingswapens. 

21. Diensten op afstand 

Voor zover niet verboden door toepasselijke wetgeving kunnen wij (of Caterpillar of Trimble) diagnose op afstand uitvoeren en op 
afstand updates en upgrades van software en firmware uitvoeren voor VL apparaten en, in het geval van Caterpillar, de CAT® 
assets waarop dergelijke VL apparaten zijn geïnstalleerd. De processen van Caterpillar voor het leveren van updates en upgrades 
op afstand worden beschreven in Cat® Diensten op afstand – Processen voor software-update van Cat-producten, beschikbaar op 
www.cat.com/remoteservicesprocess. U erkent en gaat ermee akkoord dat u kiest om deel te nemen aan diensten op afstand 
(waaronder, diagnose op afstand en updates en upgrades op afstand) voor dergelijke Assets en VL apparaten en geeft ons (en 
Caterpillar en Trimble) toestemming om op afstand updates en upgrades te openen, programmeren en installeren voor dergelijke 
VL apparaten en Assets conform deze Overeenkomst, en in geval van updates en upgrades aangeboden door Caterpillar, de 
Databeheersverklaring van Caterpilllar en de processen beschreven in de Cat® Diensten op afstand – Processen voor 
softwareupdate van Cat-producten. Wij kunnen niet garanderen dat de door u of uw geautoriseerde gebruikers ingestelde 
gebruikersvoorkeuren en configuratie-instellingen bewaard blijven na een update of upgrade aan dergelijke Assets of VL apparaten, 
ongeacht of die op afstand of anderzijds worden uitgevoerd. 

mailto:VL_Support@Trimble.com


Caterpillar: Confidential Green 
11 

22. Algemene bepalingen 

De GV, de voorwaarden van uw Service abonnement en/of enige andere geldige overeenkomst tussen u en een VSS partij voor het 
gebruik van de VisionLink Service vormen de volledige overeenkomst tussen u en VSS en uw gebruik van de VisionLink Service en 
Site is hieraan onderworpen; ze komen in de plaats van enige en alle voorgaande overeenkomsten, onderhandelingen en 
communicatie (hetzij schriftelijk, mondeling of elektronisch) tussen u en VSS met betrekking tot het onderwerp hiervan. Geen 
enkele wijziging, aanpassing of verklaring van afstand van de GV zal voor VSS bindend zijn, tenzij die schriftelijk en met 
goedkeuring van VSS heeft plaatsgevonden. Rechten die niet op andere wijze uitdrukkelijk onder de GV zijn verleend, zijn 
voorbehouden aan VSS en haar licentiegevers. Het niet uitoefenen of ten uitvoer brengen van enig recht of enige bepaling van de 
GV door VSS houdt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling in. Als enig deel van de GV door een 
bevoegde rechtbank als ongeldig of onuitvoerbaar wordt beschouwd, zal dat deel worden geïnterpreteerd op een wijze die 
overeenstemt met de toepasselijke wetgeving om zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van VSS te benaderen en de 
overige delen zullen volledig rechtsgeldig en van kracht blijven. U stemt ermee in dat, ongeacht enig tegengesteld statuut of enige 
tegengestelde wet, enige aanspraak of actie die ontstaat uit of gerelateerd is aan het gebruik van de VisionLink Service en/of uw 
Service abonnement moet worden ingediend binnen een (1) jaar nadat een dergelijke aanspraak of actie ontstaan is of anders voor 
altijd uitgesloten is. 

22. Officiële taal 

De officiële taal van de GV is Engels. Ten behoeve van interpretatie, of in geval van een conflict tussen de Engelse versie en een 
versie van de GV in een andere taal, is de Engelstalige versie doorslaggevend. 

Herzien op 7 juni 2018 
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