GEBRUIKERSVOORWAARDEN
DRIVEGUIDE.NL
De DriveGuide, de DriveGuide App en de DriveGuide website, in het vervolg “de DriveGuide” zijn
eigendom van Terberg Leasing B.V. hierna: Justlease, gevestigd aan de Eendrachtlaan 280 te Utrecht
en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30047233. Op het gebruik van de
DriveGuide zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.
De Appstore en Google Play waar u de App kunt verkrijgen, kennen eigen privacy- en
gebruiksvoorwaarden, deze voorwaarden vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

1. GEBRUIK VAN DRIVEGUIDE
1.1 Om van de DriveGuide gebruik te kunnen maken registreert u zich via de website of App eenmalig
door middel van uw persoonlijk account.
1.2 De toegang tot uw persoonlijke account is beveiligd door middel van een gebruikersnaam en
wachtwoord. U draagt er zorg voor dat derden geen onbevoegde toegang tot uw account
verkrijgen. U schermt daartoe uw wachtwoord zorgvuldig af. Justlease mag er vanuit gaan dat
alles dat via uw account gebeurt, onder uw leiding en toezicht plaatsvindt, tenzij u Justlease hebt
gemeld dat anderen (mogelijk) toegang hebben tot uw account.
1.3 Heeft u een vermoeden dat derden onbevoegd over uw inloggegevens kunnen beschikken, bent u
verplicht dit onverwijld aan Justlease te melden zodat doeltreffende maatregelen genomen
kunnen worden ter bescherming van uw account.
1.4 Belangrijke informatie kan via pushberichten medegedeeld worden. Het blokkeren van
pushberichten is derhalve uw eigen verantwoordelijkheid. Wij gaan ervan uit dat mededelingen
verzonden via pushberichten bij u aankomen.

2. GEBRUIKSREGELS
2.1 U krijgt een gebruiksrecht om DriveGuide te gebruiken voor de doeleinden waarvoor de
DriveGuide is bedoeld. Het is u niet toegestaan om de DriveGuide anders dan voor persoonlijk
gebruik in te zetten. Een gebruik voor commerciële doeleinden of in strijd met de geldende weten regelgeving is niet toegestaan. Daarnaast is het niet toegestaan:
2.2 De DriveGuide op dusdanige wijze te gebruiken dat hierdoor overlast of hinder voor andere
gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma's
voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het overmatig vaak aanroepen van
de bijbehorende applicaties.
2.3 De broncode van enig onderdeel van de DriveGuide te reverse engineeren of te decompileren,
tenzij dat op grond van dwingend recht of toepasselijke opensourcelicentie is toegestaan.
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2.4 Justlease kan bij onderhoud, storingen of gevallen van misbruik DriveGuide tijdelijk beperken of
staken.
2.5 Indien Justlease constateert dat u de Gebruiksvoorwaarden overtreedt zal Justlease de toegang
tot DriveGuide beperken of onderbreken totdat de overtreding is opgeheven. U bent aansprakelijk
voor de schade en de gevolgschade die ontstaat als gevolg van de schending van deze
gebruiksvoorwaarden.

3. BESCHIKBAARHEID, ONDERHOUD EN UPDATES
3.1 Justlease doet zijn best om de DriveGuide optimaal beschikbaar te laten zijn. Door storing en
onderhoud kan een onderbreking van de beschikbaarheid optreden. Justlease spant zich in deze
onderbrekingen tot een minimum te beperken.
3.2 De DriveGuide applicaties zullen periodiek onderhouden en vernieuwd worden. Deze
werkzaamheden zullen wanneer mogelijk vooraf aangekondigd worden en worden uitgevoerd op
de momenten dat de applicaties volgens de metingen van Justlease het minst gebruikt wordt.
3.3 Justlease zal van tijd tot tijd de functionaliteit van de DriveGuide applicaties met behoud van de
kernfunctionaliteiten uitbreiden en/of aanpassen. Justlease zal u van deze wijzigingen tijdig op de
hoogte stellen alvorens u deze updates ter beschikking te stellen. Voor het installeren van elke
update wordt telkens uw instemming gevraagd wanneer een update voorwaarden stelt die
afwijken van het in deze gebruiksvoorwaarden bepaalde.
3.4 Justlease zal de ondersteuning voor bepaalde functies afhankelijk van het aantal gebruikers
inrichten. Dit kan betekenen dat deze functies komen te vervallen of dat hiervoor geen
ondersteuning meer geboden zal worden.

4. ONDERSTEUNING
4.1 Justlease biedt ondersteuning voor de DriveGuide applicaties zodat u optimaal van de DriveGuide
gebruik kunt maken. Hoewel Justlease alle ondersteuning zal bieden die redelijkerwijs verwacht
kan worden, kan niet gegarandeerd worden dat alle aangedragen problemen opgelost kunnen
worden.
4.2 U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de DriveGuide en de
bijbehorende applicaties.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM
5.1 De DriveGuide, de bijbehorende applicaties, documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen
hierop, alsmede de door de door de DriveGuide gegenereerde gegevens, niet zijnde
gebruiksgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot statistieken, zijn het intellectueel
eigendom van Justlease en/of haar licentiegever(s). Behoudens voor zover schriftelijk anders
bepaald, mogen deze op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Justlease, behalve in de gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan.

DriveGuide.nl | Eendrachtlaan 280| 3526LB |Utrecht | KvK 30047233 | IBAN L11ABNA0486492028

5.2 Het is als gebruiker van de DriveGuide niet toegestaan de DriveGuide, de bijbehorende applicaties
en/of documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop te veranderen, manipuleren,
verveelvoudigen of openbaar te maken.
5.3 DriveGuide en de bijbehorende applicaties omvatten zogenaamde open source software van
derden. De respectieve rechthebbenden verlenen u een gebruiksrecht onder de betreffende
opensourcelicenties. Het gebruiksrecht voor DriveGuide geldt niet voor deze
opensourcepakketten en niets uit deze Gebruiksvoorwaarden kan worden opgevat als een
beperking van een recht dat aan u is verleend onder deze opensource licentie.
5.4 De data die u zelf opslaat en uitleest middels de DriveGuide is en blijft uw eigendom. Justlease
heeft het gebruiksrecht binnen de kaders van de privacyverklaring. Justlease zal op grond van deze
verklaring uw persoonlijke data enkel en alleen gebruiken om de functionaliteiten van
DruiveGuide te faciliteren.
5.5 Indien u informatie over DriveGuide naar Justlease stuurt, bijvoorbeeld feedback over een fout of
een suggestie voor verbetering, dan geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht
deze informatie te gebruiken voor (verbetering van) DriveGuide. Dit geldt niet voor informatie die
u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

6. WIJZIGING VOORWAARDEN
6.1 Justlease heeft het recht deze Gebruikersvoorwaarden en daarin opgenomen
gebruiksvoorwaarden aan te passen. Wijzigingen of aanvullingen zullen ten minste dertig dagen
voor inwerkingtreding aan u worden aangekondigd.
6.2 Indien u niet akkoord wenst te gaan met de wijziging of aanvulling, kunt u tot de datum van
inwerkingtreding de Gebruikersvoorwaarden opzeggen. Blijft u na inwerkingtreding gebruik
maken van de DriveGuide, dan geldt dat als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde
voorwaarden.

7. OVERIGE BEPALINGEN
7.1 Op alle overeenkomsten tussen Justlease en haar klanten waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Voor zover door dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die
verband houden met overeenkomsten tussen Justlease en haar klanten uitsluitend worden
voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.
7.3 Het staat de klant vrij om het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie Elektro.
7.4 In geval van tegenstrijdigheden tussen bepalingen uit deze Gebruikersvoorwaarden en de
algemene voorwaarden van Justlease welk op www.justlease.nl inzichtelijk is, dan prevaleren de
bepalingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
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