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 SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR THERMO KING-APPARATUUR 

DOOR THERMO KING-APPARATUUR ("APPARATUUR") TE GEBRUIKEN DIE 
EIGENDOM IS VAN U OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT ("U"), GAAT U 
ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN: 

LEES DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST (“LICENTIE”) ZORGVULDIG 
DOOR VOORDAT U DE APPARATUUR GEBRUIKT OF EEN SOFTWARE-UPDATE 
DOWNLOADT.  DOOR DE APPARATUUR TE GEBRUIKEN OF EEN SOFTWARE-
UPDATE TE DOWNLOADEN, INDIEN VAN TOEPASSING, STEMT U ERMEE IN 
GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE.  ALS U NIET 
AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, MAG U DE 
APPARATUUR NIET GEBRUIKEN OF DE SOFTWARE-UPDATE NIET DOWNLOADEN.

1. Software en gebruiksrechten   

a. De Apparatuur bestaat uit controllers en andere componenten die software, firmware, applicaties, 
documentatie, inhoud, eigen interfaces, protocollen, eigen berichten, controller area network-berichten en 
andere inhoud bevatten die bij de Apparatuur zijn geleverd. Deze kunnen worden bijgewerkt of 
vervangen door software-updates, hetzij in alleen-lezengeheugen, op welk medium dan ook of in iedere 
vorm dan ook (de "Software"). 

b. Onze Software is eigendom van, wordt geleverd door en wordt in licentie gegeven door Thermo King 
Corporation en haar dochterondernemingen (hierin gezamenlijk aangeduid als "onze", "ons", "we" of 
"wij").  Behoudens de licentie die hieronder uitdrukkelijk wordt verleend, verkrijgt u geen recht, titel, 
belang of andere licentie in of op enige Software, inclusief maar niet beperkt tot enig copyright, patent, 
handelsgeheim, handelsmerk of andere eigendomsrechten daarop.  

c. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Licentie verleent Thermo King u hierbij, en 
accepteert u, een beperkte niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en opzegbare licentie om de Software 
zoals geïnstalleerd op de Apparatuur te gebruiken voor het beoogde doel.  Elke verwijdering, reproductie, 
reverse engineering of ander ongeoorloofd gebruik van de Software in strijd met deze Licentie is ten 
strengste verboden.  Het hacken van de Apparatuur of Software, het installeren van niet-goedgekeurde 
software of het aansluiten van de Apparatuur op niet-geautoriseerde apparatuur van derden kan de 
garantie voor de Apparatuur ongeldig maken.  U stemt ermee in dat u de Software niet zult reverse-
engineeren, decompileren of disassembleren, behalve en alleen voor zover een dergelijke activiteit 
ondanks deze beperking uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.  

d. Onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van deze Licentie, krijgt u een beperkte niet-
exclusieve licentie om updates die door Thermo King beschikbaar worden gesteld voor de Software te 
downloaden en te installeren.  Thermo King kan ook automatische updates voor de Software leveren.  
Door deze Licentie te accepteren, gaat u ermee akkoord automatische updates te ontvangen zonder enige 
aanvullende kennisgeving.  U stemt er ook mee in dat wanneer de Apparatuur wordt onderhouden door 
een geautoriseerde Thermo King-dienstverlener, de Software kan worden bijgewerkt door de 
dienstverlener zonder enige aanvullende kennisgeving.    

e. Thermo King behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Licentie worden verleend.  
Deze Licentie geeft u bijvoorbeeld geen enkel recht op, en u mag niet: 

i. de Software geheel of gedeeltelijk reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen of verzenden;  
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ii. de Software verhuren, leasen, in licentie geven of anderszins toegang verlenen;  

iii. de Software overdragen (behalve zoals toegestaan door deze Licentie); 

iv. handelsmerken of eigendomsvermeldingen in de Software wijzigen, verwijderen of bedekken; 

v. de Software decompileren, disassembleren, decoderen, ontbundelen, extraheren, of anderszins 
proberen of helpen anderen om Software te reverse-engineeren; 

vi. de Apparatuur aansluiten of een derde partij laten aansluiten met apparaten van derden die niet door 
Thermo King zijn geautoriseerd voor toegang tot of interactie met de Software of Apparatuur; en 

vii. Thermo King-protocollen, bedrijfseigen interfaces of ander intellectueel eigendom in de Software 
gebruiken of een derde helpen gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, licentiëren 
of distribueren van apparaten of software van derden voor toegang tot of interactie met de Software 
of Apparatuur. 

2. Uw verantwoordelijkheden 

a. U stemt ermee in de Apparatuur en de Software te gebruiken in overeenstemming met alle 
handleidingen en richtlijnen. U stemt ermee in ervoor te zorgen dat alle Apparatuur en Software wordt 
gebruikt door gebruikers die de nodige kennis en knowhow hebben van transportkoelapparatuur, inclusief 
maar niet beperkt tot 2-weg-bediening op afstand van de transportkoeleenheid, indien van toepassing. 

b. Voor zover Apparatuur of Software een interface heeft met mobiele apparaten, gaat u ermee akkoord 
dat u dergelijke mobiele apparaten niet gebruikt tijdens het rijden en adviseert u eveneens uw operators 
om dergelijke mobiele apparaten niet te gebruiken tijdens het rijden.  U erkent en gaat ermee akkoord dat 
het gebruik van mobiele apparaten tijdens het rijden een gevaarlijke activiteit is en dat het gebruik van 
mobiele apparaten tijdens het rijden daarom niet aan te raden is. 

3. Gebruik van informatie  

a. De Apparatuur of Software of beide kunnen informatie verzamelen en delen met Thermo King. U 
gaat ermee akkoord dat u zich zult houden aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot alle 
informatie die u aan Thermo King verstrekt via de Apparatuur of Software.  Door deze Licentie te 
accepteren en de Apparatuur en Software te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Thermo King dergelijke 
informatie mag verzamelen, gebruiken en bekendmaken aan dealers, dienstverleners en andere derde 
partijen, zoals beschreven in het Gegevensbeschermings- en privacybeleid van Trane Technologies, 
beschikbaar ophttps://www.tranetechnologies.com/privacy-policy.html en hierin door verwijzing 
opgenomen, en het Thermo King Beleid inzake machine-informatie, beschikbaar 
ophttps://europe.thermoking.com/tk-machine-information-policy/ en hierin door verwijzing opgenomen.  
Als u zich wenstaf te meldenvoor het delen van machine-informatie met Thermo King, stuurt u een e-mail 
naar Thermo King opOpt-Out@ThermoKing.com.  U gaat ermee akkoord dat Thermo King dit beleid op 
elk moment kan wijzigen of bijwerken.   

b. Als u de voorwaarden van een afzonderlijke telematica-, service-, mobiele app of andere 
overeenkomst met Thermo King aangaat of ermee instemt, of bent aangegaan of bent 
overeengekomen,kunnen de voorwaarden voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van informatie 
voorzien in dergelijke andere voorwaarden of overeenkomst.  

4. Overdracht  
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U mag de Software niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, herdistribueren of in sublicentie geven. U 
mag al uw licentierechten op de software aan een andere partij overdragen in verband met de 
eigendomsoverdracht van de apparatuur, op voorwaarde dat de overdracht de Apparatuur en de Software 
omvat en de partij die de Apparatuur en Software ontvangt, moet er eveneens mee instemmen dat deze 
Licentie van toepassing is voor de overdracht en het gebruik van de Software.  

5. Software van derden 

De Apparatuur kan andere software van derden bevatten die is gelicentieerd onder een afzonderlijke 
toepasselijke licentie, niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Licentie.  Elke vereiste 
erkenning, kennisgeving en licentie-informatie ("Kennisgevingen over software van derden") zal de 
Apparatuur vergezellen.  De kennisgevingen over software van derden kunnen worden verstrekt in 
documentatie, leesmij-bestanden, op een apparaatdisplay, via een ingebouwde server of op een website of 
mobiel apparaat dat in wisselwerking staat met de apparatuur.   

6. Beëindiging 

Deze Licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd.  Uw rechten onder deze Licentie worden 
automatisch beëindigd of houden anderszins op van kracht te zijn zonder kennisgeving van Thermo King 
als u zich niet houdt aan een van de voorwaarden van deze Licentie. Secties 3, 5, 6, 7, 8 en 10 van deze 
Licentie blijven van kracht na een dergelijke beëindiging.      

7. Afwijzing van garanties 

THERMO KING GEEFT GEEN ENKELE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID 
OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. THERMO KING KAN GEEN 
GEGEVENSVERBINDING, BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK OF ONONDERBROKEN 
OF FOUTLOZE SERVICES VAN DE SOFTWARE GARANDEREN. 

DEZE GARANTIE VOOR DE SOFTWARE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ALLE ANDERE 
GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN ENIGE GARANTIE VAN 
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ALLE GARANTIES 
DIE VOORTVLOEIEN UIT DE HANDEL OF UITVOERING. 

U gaat ermee akkoord dat Thermo King niet aansprakelijk is voor verliezen die zich kunnen voordoen in 
geval van storingen of het niet functioneren van Apparatuur of Software, het niet identificeren van 
problemen met de prestaties van Apparatuur of het niet aanbevelen van corrigerende maatregelen of die 
anderszins verband houden met de Software. 

8. Beperking van de aansprakelijkheid 

Voor zover niet verboden door de toepasselijke wetgeving, zijn Thermo King of een van Thermo Kings 
gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers en agenten niet aansprakelijk voor persoonlijk 
letsel of enige incidentele, speciale, indirecte of gevolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot, schade 
voor winstderving, corruptie of verlies van gegevens, bedrijfsonderbreking, verlies van gebruik, schade 
veroorzaakt aan voertuigen, inhoud, productlading of andere eigendommen of enige andere commerciële 
schade of verliezen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of onvermogen om deze 
Software of software, toepassingen of services van derden te gebruiken in combinatie met de Software, 
ongeacht de oorzaak, ongeacht de aansprakelijkheidstheorie (contract, onrechtmatige daad of anderszins) 
en zelfs als Thermo King op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.  
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In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Thermo King jegens u voor alle schade (anders dan 
vereist door de toepasselijke wetgeving in gevallen van persoonlijk letsel) meer bedragen dan vijftig 
Amerikaanse dollar (US $ 50).  

9. Exportcontrole   

De Verenigde Staten en andere rechtsgebieden controleren de export van producten en informatie. U 
stemt ermee in dergelijke beperkingen na te leven en de Software of enig deel daarvan niet te exporteren 
of opnieuw te exporteren naar landen of personen die verboden zijn volgens de exportwetten. Door de 
Software te gebruiken, stemt u ermee in dat u zich niet in een land bevindt waar dergelijke export 
verboden is en dat u niet op de Table of Denial Orders van het Amerikaanse Ministerie van Handel of de 
lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse ministerie van Financiën staat. 

10. Diversen 

a. Thermo King mag deze Licentie zonder uw voorafgaande toestemming overdragen aan een bedrijf of 
entiteit die is gelieerd aan Thermo King, of door een overdracht in het kader van een 
bedrijfsherstructurering, fusie of overname.

b. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de wetten van uw plaatselijke rechtsgebied met 
betrekking tot uw gebruik van de Software.    

c. U verklaart en garandeert dat u het recht, de autoriteit en de capaciteit heeft om deze 
Softwarelicentieovereenkomst te accepteren en ermee akkoord te gaan namens uzelf of de entiteit 
die u vertegenwoordigt en die eigenaar is van de apparatuur.   
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