
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers 

De in uw Garmin-product opgenomen software (hierna te noemen de 'Software') is 

eigendom van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen (hierna te noemen 

'Garmin'). De kaartgegevens van derde partijen die in uw Garmin-product zijn 

opgenomen of die bij uw Garmin-product worden geleverd (hierna te noemen de 

'Kaartgegevens'), zijn eigendom van NAVTEQ North America LLC en/of gelieerde 

ondernemingen ('NAVTEQ') en zijn in licentie gegeven aan Garmin. Garmin heeft 

ook licenties op informatie, tekst, beelden, graphics, foto's, audio, video en andere 

toepassingen en gegevens van derde partijen ('Gegevens van derde partijen'). De 

Kaartgegevens en Gegevens van derde partijen worden gezamenlijk de 'Gegevens' 

genoemd. Zowel de Software als de Gegevens worden beschermd door auteursrechten 

en internationale verdragen inzake auteursrecht. De Software en Gegevens worden in 

licentie gegeven, niet verkocht. De Software en de Gegevens worden geleverd onder 

de volgende licentie en zijn onderhevig aan de hierna volgende voorwaarden, welke 

worden overeengekomen tussen de Eindgebruiker (hierna te noemen 'u' of 'uw') 

enerzijds, en Garmin en diens licentiehouders (inclusief hun respectieve 

licentiehouders en leveranciers) en de dochterondernemingen anderzijds. 

BELANGRIJK: LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG 

DOOR VOORDAT U HET PRODUCT GAAT GEBRUIKEN. DOOR DIT 

PRODUCT TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, 

ERKENT U DAT U DE LICENTIEOVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN 

AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN ERVAN. GAAT U NIET 

AKKOORD, STUUR DAN VOOR VOLLEDIGE RESTITUTIE VAN HET 

AANKOOPBEDRAG HET VOLLEDIGE PRODUCT BINNEN 7 DAGEN NA DE 

AANKOOPDATUM (ALS U HET NIEUW HEBT GEKOCHT) TERUG NAAR DE 

DEALER BIJ WIE U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT. 

Licentievoorwaarden 

Garmin (hierna te noemen 'wij', 'we' of 'ons') levert u opslagmedia met daarop de 

computersoftware (hierna te noemen de 'Software') en de daarin opgenomen of 

meegeleverde Gegevens, met inbegrip van eventuele online documentatie of 

elektronische documentatie en gedrukt materiaal (in deze Licentieovereenkomst 

samen te noemen het 'Product'), en verleent u een beperkte, niet-exclusieve licentie 

om het product te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze 

Overeenkomst. U gaat ermee akkoord deze Gegevens en het Garmin-product enkel 

aan te wenden voor persoonlijk gebruik, of, indien van toepassing, voor activiteiten 

binnen uw bedrijf, en niet voor servicebureaus, timesharing, wederverkoop of 

vergelijkbare doeleinden. Dienovereenkomstig, maar onder voorbehoud van de in de 



volgende paragrafen vastgelegde beperkingen, mag u deze Gegevens uitsluitend 

kopiëren als dit noodzakelijk is om ze te kunnen (i) weergeven en (ii) opslaan, mits u 

geen enkele vermelding van auteursrechten verwijdert en de Software of de Gegevens 

op geen enkele manier wijzigt. U gaat ermee akkoord het Product niet anderszins te 

reproduceren, kopiëren, wijzigen, decompileren, aan reverse engineering te 

onderwerpen of afgeleide werken van delen van het Product te maken en dat u het 

Product op geen enkele wijze en voor geen enkel doeleinde overbrengt of verspreidt, 

met uitzondering van voor zover toegestaan volgens de wet. Tevens behoudt Garmin 

zich het recht voor het leveren van gegevens die worden verstrekt door een 

willekeurige externe provider, te beëindigen, wanneer deze provider stopt met het 

verstrekken van dergelijke inhoud, of wanneer het contract tussen Garmin en deze 

provider om welke reden dan ook wordt beëindigd. 

Beperkingen. Met uitzondering van de gevallen waarin Garmin u hiervoor een 

specifieke licentie heeft verstrekt, en zonder afbreuk te doen aan de voorgaande 

paragraaf, mag u deze Gegevens niet gebruiken in combinatie met producten, 

systemen of toepassingen die zijn geïnstalleerd op of anderszins verbonden zijn met, 

of die communiceren met voertuigen, en die kunnen worden gebruikt voor transport- 

of wagenparkbeheer of vergelijkbare toepassingen, en waarbij de Gegevens worden 

gebruikt door een centrale regelcentrale voor het coördineren van een wagenpark. 

Bovendien is het verboden de Gegevens of de Garmin-producten die de Gegevens 

bevatten te verhuren of te leasen aan een andere persoon of een derde partij. Alleen 

die autoverhuurbedrijven die van Garmin uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 

hebben gekregen om Garmin-producten met daarop de Gegevens aan hun klanten te 

verhuren, zijn gerechtigd dergelijke producten te verhuren. 

nüMaps™ Lifetime. Als u een abonnement op nüMaps Lifetime aanschaft (deze 

worden afzonderlijk verkocht), ontvangt u per jaar maximaal vier (4 updates) op de 

Kaartgegevens, wanneer en voor zover deze updates beschikbaar worden gesteld op 

de website van Garmin, voor een (1) compatibel Garmin-product, totdat de levensduur 

van uw product is verlopen of (als dit zich eerder voordoet) totdat Garmin niet langer 

Kaartgegevens ontvangt van NAVTEQ. De updates die u bij dit abonnement 

ontvangt, zijn updates voor dezelfde geografische kaartgegevens die deel uitmaken 

van het oorspronkelijke Garmin-product dat u hebt aangeschaft. Het kan voorkomen 

dat uw Garmin-product onvoldoende geheugenruimte ter beschikking heeft om een 

update voor dezelfde Kaartgegevens te laden die deel uitmaken van het 

oorspronkelijke Garmin-product. In een dergelijk geval moet u of (a) een update met 

een kleiner dekkingsgebied van de kaartgegevens selecteren, of (b) een afzonderlijke 

microSD-kaart aanschaffen of een SD-kaart aanschaffen (zoals van toepassing voor 

uw Garmin-product) en alles of een deel van het dekkingsgebied van de update voor 

uw kaartgegevens op de kaart te laden en de kaart in de uitsparing voor de microSD-



kaart of SD-kaart in uw Garmin-product te plaatsen. Garmin kan uw nüMaps 

Lifetime-abonnement te allen tijde annuleren als u een van de voorwaarden van deze 

Overeenkomst of uw abonnement schendt. U kunt uw nüMaps Lifetime-abonnement 

niet overdragen op andere personen of Garmin-producten. 

Geen garantie. Dit Product (met inbegrip van de Gegevens) wordt geleverd in de 

staat waarin het zich bevindt ('as is') en u gaat ermee akkoord dat het gebruik ervan op 

uw eigen risico is. Garmin en haar licentiehouders (en hun licentiehouders en 

leveranciers) bieden geen garanties en doen geen uitspraken, uitdrukkelijk noch 

impliciet, naar aanleiding van de wet of anderszins, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid, 

betrouwbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nut, gebruik 

of resultaten die het Product biedt, of dat de Gegevens of de server ononderbroken en 

storingsvrij werkt. 

Afwijzing van garantie. GARMIN EN HAAR LICENTIEHOUDERS (MET 

INBEGRIP VAN HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) WIJZEN 

ALLE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN 

KWALITEIT, PRESTATIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR 

EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID AF. GEEN 

ENKEL(E) MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE DOOR GARMIN OF HAAR 

LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS VERSTREKT(E) ADVIEZEN OF 

INFORMATIE VORMT EEN GARANTIE, EN U KUNT GEEN RECHTEN 

ONTLENEN AAN DERGELIJKE ADVIEZEN OF INFORMATIE. DEZE 

AFWIJZING VAN GARANTIES IS EEN ESSENTIËLE VOORWAARDE VAN 

DEZE OVEREENKOMST. Bepaalde staten, gebieden en landen staan uitsluiting van 

bepaalde garanties niet toe, waardoor de hiervoor genoemde uitsluiting mogelijk niet 

op u van toepassing is. 

Afwijzing van aansprakelijkheid. Garmin EN HAAR LICENTIEHOUDERS (MET 

INBEGRIP VAN HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) ZIJN U 

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VERSCHULDIGD: MET BETREKKING TOT 

SCHADECLAIMS, VORDERINGEN OF AANKLACHTEN, ONGEACHT DE 

AARD VAN DE OORZAAK VAN DE SCHADECLAIM, VORDERING OF 

AANKLACHT, WEGENS VERLIES, PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE, 

DIRECT NOCH INDIRECT, DIE MOGELIJK VOORTVLOEIEN UIT HET 

GEBRUIK OF HET IN BEZIT HEBBEN VAN DE INFORMATIE; OF VOOR 

WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN CONTRACTEN OF 

SPAARTEGOEDEN, OF ENIGERLEI ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, 

INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DIE 

VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN 

VAN DEZE INFORMATIE, FOUTEN IN DE GEGEVENS OF INFORMATIE, OF 



SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN, HETZIJ OP GROND VAN 

CONTRACT OF WEGENS ONRECHTMATIGE DAAD, HETZIJ OP BASIS VAN 

EEN GARANTIE, ZELFS ALS GARMIN OF HAAR LICENTIEHOUDERS OP DE 

HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE 

SCHADE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GARMIN EN HAAR 

LICENTIEHOUDERS MET BETREKKING TOT DE VERPLICHTINGEN 

KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST OF ANDERSZINS MET BETREKKING 

TOT HET GARMIN-PRODUCT OF DE GEGEVENS IS NOOIT HOGER DAN $ 

1,00. Bepaalde staten, gebieden en landen staan uitsluiting van bepaalde 

aansprakelijkheden of beperkingen van schade niet toe, waardoor het voornoemde 

mogelijk niet op u van toepassing is. 

Afwijzing van goedkeuring. Verwijzing naar producten, diensten, processen, 

hyperlinks naar derden of naar andere Gegevens door middel van handelsnamen, 

handelsmerken, fabrikanten of leveranciers of anderszins vormen niet 

noodzakelijkerwijs een goedkeuring, sponsorschap of aanbeveling door Garmin of 

haar licentiehouders. De individuele wederverkoper is volledig verantwoordelijk voor 

de product- en service-informatie. De naam NAVTEQ en het NAVTEQ-logo, de 

NAVTEQ- en NAVTEQ ON BOARD-handelsmerken en -logo's, en andere 

handelsmerken en handelsnamen waarvan NAVTEQ North America LLC de eigenaar 

is, mogen op geen enkele wijze voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder 

uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NAVTEQ. 

Exportbeperkingen. U gaat ermee akkoord delen van de aan u geleverde Gegevens 

of rechtstreeks daarvan afgeleide producten vanaf geen enkele plek te exporteren, 

tenzij dit in overeenstemming met en in combinatie met alle vereiste licenties en 

goedkeuringen krachtens toepasselijke exportwetten, -regels en -regelgevingen 

gebeurt. 

Vrijwaring. U gaat ermee akkoord Garmin, haar licentiehouders en leveranciers (met 

inbegrip van hun respectieve licentiehouders, leveranciers, gevolmachtigden, 

dochtermaatschappijen, gerelateerde ondernemingen en hun respectieve bestuurders, 

managers, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers) schadeloos 

te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, verliezen, persoonlijk letsel 

(met inbegrip van persoonlijk letsel met de dood tot gevolg), vorderingen, 

aanklachten, onkosten of claims van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, advocaatkosten die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik of 

het in bezit hebben van het Product (inclusief de Gegevens). 

Canadese Kaartgegevens. De Kaartgegevens voor Canada kunnen gegevens van 

licentiehouders omvatten of weergeven, inclusief Her Majesty en Canada Post. De 

licentie wordt verstrekt voor dergelijke gegevens in de huidige staat ('as is'). De 



licentiehouders, inclusief Her Majesty en Canada Post, bieden met betrekking tot deze 

gegevens geen garanties en doen geen uitspraken, uitdrukkelijk noch impliciet, over 

zaken die voortvloeien uit wettelijke of andere bepalingen, met inbegrip van, maar 

niet beperkt tot, effectiviteit, nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid of 

geschiktheid voor een bepaald doel. De licentiehouders, inclusief Her Majesty en 

Canada Post, zijn geen aansprakelijkheid verschuldigd met betrekking tot 

schadeclaims, vorderingen of aanklachten, ongeacht de aard van de schadeclaim, 

vordering of aanklacht wegens verlies, persoonlijk letsel of schade, noch direct, noch 

indirect, die kan voortvloeien uit het gebruik of bezit van de gegevens of de 

Kaartgegevens. De licentiehouders, inclusief Her Majesty en Canada Post, zullen niet 

aansprakelijk worden gehouden voor het verlies van inkomsten of contracten of voor 

andere gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit defecten in de 

gegevens of de Kaartgegevens. U zult de licentiehouders, inclusief Her Majesty the 

Queen, de Minister of Natural Resources of Canada en Canada Post en hun 

leidinggevenden, werknemers en vertegenwoordigers vrijwaren tegen alle 

schadeclaims, vorderingen of aanklachten, onafhankelijk van de aard van deze 

schadeclaims, vorderingen of aanklachten wegens verlies, kosten, 

schadevergoedingen, persoonlijk letsel (inclusief overlijden) die voortvloeien uit het 

gebruik of bezit van de gegevens of de Kaartgegevens. De bepalingen in deze 

paragraaf vormen een aanvulling op alle rechten en verplichtingen van de partijen 

onder de Overeenkomst. Voor zover een bepaling in deze paragraaf in strijd is met de 

Overeenkomst zullen de bepalingen van deze paragraaf prevaleren. 

Kaartgegevens van de Verenigde Staten. NAVTEQ is houder van een niet-

exclusieve licentie van de United States Postal Service® om ZIP+4®-informatie te 

publiceren en verkopen. ©United States Postal Service® 2010. Prijzen worden niet 

vastgesteld, aangestuurd of goedgekeurd door de United States Postal Service®. De 

volgende merken en registraties zijn eigendom van de USPS: United States Postal 

Service, USPS en ZIP+4. 

Kaartgegevens van Canada. Kaartgegevens van Canada omvat informatie die met 

toestemming van de Canadese autoriteiten wordt gebruikt, waaronder © Her Majesty, 

© Queen's Printer for Ontario, © Canada Post, GeoBase®, © Department of Natural 

Resources Canada. Alle rechten voorbehouden. 

Kaartgegevens van Australië. Kaartgegevens voor Australië zijn gebaseerd op 

gegevens die NAVTEQ in licentie heeft verkregen van PSMA Australia Limited 

(www.psma.com.au). Bovendien omvat het Product gegevens van © 2010 Telstra 

Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, Sentinel 

Content Pty Limited en Continental Pty Ltd. Als in de kaartgegevens van uw Product 

RDS-TMC-codes zijn opgenomen, zijn de verkeerslocatiecodes afkomstig van © 

2010 Telstra Corporation Limited en haar licentiehouders. 

http://www.psma.com.au)/


Termijn. Deze Overeenkomst is van kracht totdat (i) indien van toepassing, uw 

abonnementperiode wordt beëindigd (door u of door Garmin) of verloopt, of (ii) totdat 

Garmin deze Overeenkomst om welke reden dan ook beëindigt, waaronder maar niet 

beperkt tot, als Garmin van mening is dat u de bepalingen van deze Overeenkomst 

hebt geschonden. Ook wordt deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigd na 

beëindiging van een overeenkomst tussen Garmin en een derde partij waarvan Garmin 

een licentie heeft voor het gebruik van de Gegevens. 

Volledige overeenkomst. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst 

tussen Garmin (en haar licentiehouders, met inbegrip van hun licentiehouders en 

leveranciers) en u met betrekking tot het hierin genoemde onderwerp, en deze 

voorwaarden vervangen als zodanig eventuele geschreven of mondelinge 

overeenkomsten die voordien van kracht waren met betrekking tot dit onderwerp. 

Toepasselijk recht. 

(a) Voor de NAVTEQ-gegevens voor de Europese Unie 

Op de hiervoor genoemde voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, 

zonder dat dit (i) conflicten met wettelijke bepalingen tot gevolg kan hebben, of (ii) 

het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale verkoopovereenkomsten 

betreffende roerende zaken wordt toegepast. Dit verdrag wordt expliciet uitgesloten. 

U gaat ermee akkoord eventuele geschillen, schadeclaims en gerechtelijke procedures 

die voortvloeien uit of die samenhangen met de onder deze overeenkomst aan u 

geleverde NAVTEQ-Gegevens, aanhangig te maken bij de rechtsbevoegde instanties 

in Nederland. 

(b) Voor de NAVTEQ-gegevens voor Noord-Amerika en voor andere, niet-EU-landen 

Op de hiervoor genoemde voorwaarden is het recht van de Amerikaanse staat Illinois 

van toepassing, zonder dat dit (i) conflicten met wettelijke bepalingen tot gevolg kan 

hebben, of (ii) het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale 

verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt toegepast. Dit verdrag 

wordt expliciet uitgesloten. U gaat ermee akkoord eventuele geschillen, schadeclaims 

en rechtsprocedures die voortvloeien uit of die samenhangen met de onder deze 

overeenkomst aan u geleverde NAVTEQ-Gegevens, aanhangig te maken bij de 

rechtsbevoegde instanties in de Amerikaanse staat Illinois. 

(c) Voor geschillen, schadeclaims en rechtsprocedures die niet betrekking hebben op 

de NAVTEQ-Gegevens 



Op de hiervoor genoemde voorwaarden is het recht van de Amerikaanse staat Kansas 

van toepassing, waarbij geen rekening wordt gehouden met (i) conflicterende 

rechtsprincipes, of (ii) het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale 

verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken, welke uitdrukkelijk wordt 

uitgesloten. U gaat ermee akkoord eventuele geschillen, schadeclaims en 

rechtsprocedures voortvloeiend uit of in verband met de krachtens deze overeenkomst 

aan u geleverde Gegevens, aanhangig te maken bij de rechtsbevoegde instanties in de 

Amerikaanse staat Kansas. 

Eindgebruikers binnen de overheid. Als de Eindgebruiker een instantie, afdeling of 

andere rechtspersoon van de overheid van de Verenigde Staten is, of geheel of 

gedeeltelijk door de overheid van de Verenigde Staten wordt gefinancierd, dan gelden 

voor het gebruik en de duplicatie, reproductie, vrijgave, wijziging, openbaarmaking of 

overdracht van het Product of de bijbehorende documentatie de bepalingen die zijn 

vastgelegd in DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUNI 1995) (definitie van commerciële 

computersoftware volgens het Amerikaanse ministerie van defensie), DFARS 

27.7202-1 (beleid van het Amerikaanse ministerie van defensie met betrekking tot 

commerciële computersoftware), FAR 52.227-19 (JUNI 1987) (artikel betreffende 

commerciële computersoftware voor burgerlijke instanties), DFARS 252.227-7015 

(NOVEMBER 1995) (artikel van het Amerikaanse ministerie van defensie met 

betrekking tot technische gegevens en commerciële items); FAR 52.227-14 

substituten I, II en III (JUNI 1987) (artikel met betrekking tot technische gegevens en 

niet-commerciële computersoftware van burgerlijke instanties); en/of FAR 12.211 en 

FAR 12.212 (aankopen van commerciële items), voor zover van toepassing. Mochten 

de FAR- en de DFARS-bepalingen conflicteren met de voorwaarden van deze 

licentieovereenkomst, dan is de interpretatie die de grootste beperkingen oplevert voor 

de overheid van de Verenigde Staten bindend. De leverancier/fabrikant is Garmin 

International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA and NAVTEQ 

North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA. 

Garmin® is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen en is 

geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen 

niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin. 

NAVTEQ is een handelsmerk in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere 

bedrijfsnamen en handelsmerken die in deze documentatie worden genoemd, zijn het 

eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle rechten voorbehouden. 

  

 



Eindgebruikersovereenkomst voor abonnees 

van verkeersinformatiediensten 

De aanbieder van verkeersinformatiediensten is eigenaar van de rechten op de 

informatie over verkeerssituaties (de “verkeersinformatie”) en, als u RDS/TMC-

verkeersinformatie ontvangt, het RDS/TMC-netwerk waarin deze diensten worden 

aangeboden. Het is niet toegestaan om de verkeersinformatie geheel of gedeeltelijk te 

wijzigen, te kopiëren, te scannen of langs andere weg te reproduceren, te dupliceren, 

te herpubliceren, te verzenden of te distribueren. U gaat ermee akkoord de aanbieder 

van verkeersinformatiediensten, daarmee gelieerde rechtspersonen, en Garmin Ltd. en 

haar dochterondernemingen (gezamenlijk aangeduid als “Garmin”) te verdedigen in, 

schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van claims, schadevergoedingen, kosten of 

overige uitgaven die direct of indirect voortvloeien uit (a) niet-toegestaan gebruik 

uwerzijds van de verkeersinformatie en/of het RDS/TMC-netwerk, (b) een schending 

uwerzijds van deze Eindgebruikersovereenkomst voor abonnees van 

verkeersinformatiediensten en/of (c) niet-toegestane of onwettige activiteiten 

uwerzijds in deze samenhang. 

Verkeersinformatie is uitsluitend informatief van aard. U aanvaardt alle risico’s die 

voortvloeien uit het gebruik hiervan. De aanbieder van verkeersinformatiediensten, 

Garmin, en haar leveranciers doen geen uitspraken over inhoud, verkeerssituaties en 

wegcondities, berijdbaarheid van wegen of snelheid. 

Garmin en haar aanbieder(s) van verkeersinformatiediensten geven met betrekking tot 

de verkeersinformatie geen garantie op geschiktheid voor noch op compatibiliteit met 

de Garmin-software die u op uw toestel hebt gedownload en geen garantie op een 

juiste werking van de verkeersinformatie bij integratie en/of koppeling met uw toestel. 

Daarnaast geven Garmin en haar aanbieder(s) van verkeersinformatiediensten geen 

garantie op de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de 

verkeersinformatie, die van tijd tot tijd onnauwkeurigheden en/of fouten kan bevatten. 

Voor zover wettelijk toegestaan wordt hierbij elke garantie met betrekking tot de 

verkeersinformatie uitgesloten, met inbegrip van maar niet beperkt tot 

verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, nauwkeurigheid en/of 

volledigheid van de verkeersinformatie en/of het ontbreken van virussen. 

Garmin en haar aanbieder(s) van verkeersinformatiediensten wijzen elke 

aansprakelijkheid af voor verlies, letsel of schade die voortvloeit uit het gebruik of het 

niet kunnen gebruiken van het Garmin-product en de verkeersinformatie door 

weersomstandigheden, beschadiging van doorgifteapparatuur en/of andere 

uitzendinfrastructuur, natuurrampen, en/of een gebrek aan betrouwbaarheid, 



volledigheid en/of nauwkeurigheid van de verkeersinformatie. In geen geval zijn 

Garmin en haar aanbieder(s) van verkeersinformatiediensten u of een andere partij 

aansprakelijkheid verschuldigd voor indirecte, incidentele of speciale schade of 

gevolgschade (met inbegrip van en zonder beperking indirecte, directe, speciale of 

exemplaire schade of als schadevergoeding opgelegde boetes voor handelsverlies, 

winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van bedrijfsinformatie) voortvloeiend 

uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de verkeersinformatie, zelfs als 

Garmin op de mogelijkheid van dergelijke schade is gewezen. 

Als u “eenmalig” verkeersinformatie aanschaft, ontvangt u verkeersinformatie 

gedurende de nuttige levensduur van de verkeersinformatie-ontvanger of (als dit 

eerder gebeurt) totdat Garmin geen verkeersinformatie meer ontvangt van haar 

externe verkeersinformatieleverancier. De “nuttige levensduur” van een 

verkeersinformatie-ontvanger is de periode waarbinnen de ontvanger (a) over de 

vereiste technische mogelijkheden beschikt om de actuele verkeersinformatiedienst te 

gebruiken en (b) in staat is om zonder ingrijpende reparaties te functioneren zoals is 

bedoeld. Verkeersinformatie is niet beschikbaar voor alle gebieden. Garmin kan uw 

verkeersabonnement te allen tijde annuleren als u een van de voorwaarden van deze 

Overeenkomst schendt. U kunt uw verkeersabonnement niet overdragen op andere 

personen of Garmin-producten. 

 


