
 

MUNTERS EUROPE AB – GEBRUIKSVOORWAARDEN – REMOTE 
TECHNICAL SUPPORT SERVICE 

Lees de gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") en alle andere in dit document genoemde 
voorwaarden zorgvuldig door.  

Door zich toegang te verschaffen tot de Remote Technical Support Service van Munters Europe AB 
("Munters") (zoals hieronder gedefinieerd), erkent u hierbij namens de rechtspersoon die u 
vertegenwoordigt (de "Klant") dat u deze Voorwaarden volledig begrijpt en dat u er wettelijk aan 
gebonden bent. 

1. TOEPASSINGSGEBIED 

1.1 De Klant gebruikt een Machineoplossing die door een onderneming uit de Munsters-groep 
is geleverd (de "Machineoplossing"). Krachtens deze Voorwaarden biedt Munters 
technische ondersteuning op afstand aan, d.w.z. een live videosessie tussen een technicus 
van Munters en de Klant, waarbij de Klant mondeling wordt bijgestaan terwijl hij/zij 
onderhouds- of herstelwerkzaamheden verricht aan de Machineoplissing (de "Dienst"). 
NB: De Dienst maakt het niet mogelijk dat Munters op afstand toegang kan krijgen tot de 
Machineoplossing of tot de fysieke of digitale omgeving van de Klant, of dat Munters die 
kan besturen.  

1.2 De dienst wordt verleend via een toepassing van een derde partij die bepaalde functies 
heeft die tijdens de live videosessie worden gebruikt, zoals de mogelijkheid van de 
deelnemers om technische tekeningen te uploaden/maken/delen, enz. Munters en de Klant 
erkennen evenwel en komen overeen dat de mondelinge bijstand aan de Klant het materiële 
aspect van de Dienst is en dat Munters niet verplicht is om in het kader van de Dienst 
andere diensten te leveren dan mondelinge bijstand. De partijen komen verder overeen dat 
al dan niet uitdrukkelijk met de Klant gedeelde tekeningen, aantekeningen, feedback en 
andere input, buiten het mondelinge advies van de technicus van Munters, worden 
beschouwd als interne werknotities die geen deel uitmaken van de Dienst.  

1.3 De Dienst is uitsluitend bedoeld voor commercieel gebruik. Privégebruik is uitgesloten. 
Deze Voorwaarden zijn daarom alleen van toepassing op commerciële entiteiten.  

1.4 De Dienst wordt uitsluitend gereguleerd door deze Voorwaarden (inclusief alle andere 
hierin genoemde voorwaarden) en staat los van andere overeenkomsten tussen Munters of 
een onderneming van de Munters-groep en de Klant met betrekking tot dienstverlening ter 
plaatse of anderszins. Verder zijn eventuele alternatieve of aanvullende voorwaarden of 
bepalingen van de Klant in geen geval van toepassing tussen de partijen wat betreft de 
levering en het gebruik van de Dienst. 

2. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 

2.1 De Klant erkent dat i) hij/zij over voldoende technische vaardigheden moet beschikken om 
onderhouds- en/of herstelwerkzaamheden aan de Machineoplossing te kunnen uitvoeren en 
om de Dienst correct te kunnen gebruiken; ii) de Munters-technicus die mondeling advies 
geeft in het kader van de Dienst niet bekend is met de specifieke omstandigheden van de 
technische installatie of omgeving van de Klant en dat de Klant daarom het mondelinge 
advies moet beoordelen in het licht van zijn/haar kennis van die omstandigheden; en iii) 
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het mondelinge advies dat in het kader van de Dienst wordt gegeven, slechts bedoeld is om 
de Klant te helpen bij het oplossen van het probleem en niet is bedoeld als algemeen 
advies.  

2.2 Men krijgt toegang tot de Dienst via een internetverbinding. De Klant moet daarom niet 
alleen voldoen aan de functionele basisvereisten om toegang te krijgen tot webgebaseerde 
inhoud en die te gebruiken, maar moet ook toegang hebben of krijgen tot internet, hetzij 
rechtstreeks, hetzij via apparaten die toegang hebben tot webgebaseerde inhoud zoals de 
Dienst. NB: De Klant is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bandbreedte en voor een 
adequate internetverbinding, en voor het aanschaffen van geschikte hardware om gebruik 
te kunnen maken van de Dienst. De Dienst kan aanvullende redelijke beperkingen en 
vereisten met zich meebrengen.  

2.3 Aangezien de Dienst wordt geleverd via een toepassing van een derde partij, moet de Klant 
om de Dienst te gebruiken mogelijk bepaalde standaard softwareprogramma's accepteren 
en installeren en/of tijdelijke software-elementen downloaden. Tijdens het installeren of 
downloaden van zulke software, of anderszins, kan de Klant het verzoek krijgen om 
licentieovereenkomsten voor eindgebruikers en/of soortgelijke voorwaarden van 
rechthebbende derden te accepteren en zich daaraan te verbinden. Het is voor Munters 
technisch niet mogelijk om de Dienst te leveren indien de Klant de voorwaarden van 
rechthebbende derden niet accepteert of weigert de relevante software-elementen te 
downloaden of het downloaden toe te staan.  

3. TARIEVEN EN BETALINGSVOORWAARDEN 

De Dienst wordt verricht tegen betaling. De toepasselijke tarieven en 
betalingsvoorwaarden worden afzonderlijk overeengekomen door Munters en de Klant.  

4. GEGEVENS 

De Klant erkent en aanvaardt dat Munters alle informatie of gegevens (met uitzondering 
van persoonsgegevens) die tijdens de uitvoering van de Dienst wordt ontvangen of waartoe 
Munters mogelijk anderszins toegang heeft als gevolg van het gebruik, mag wijzigen, 
verwerken, opslaan, overdragen en gebruiken, voor zover toegestaan krachtens de 
toepasselijke wetgeving. Munters heeft het recht om deze gegevens of informatie na afloop 
van deze Voorwaarden voor onbepaalde tijd te gebruiken. 

5. PERSOONSGEGEVENS 

Voor informatie over hoe Munters persoonsgegevens verwerkt in verband met het gebruik 
van de Dienst, verwijzen wij u naar het Gegevensbeschermingsbeleid voor de Remote 
Technical Support Service.  

6. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING 

6.1 De Dienst wordt op "as is"-basis verleend en het risico ligt volledig bij de Klant. Gelet op 
de wijze waarop de Dienst wordt verleend, doet de Klant hierbij afstand van alle 
vorderingen die hij instelt of zal instellen tegen Munters en zijn werknemers, agenten, 
gelieerde ondernemingen, functionarissen en directeuren, en die verband houden met of 
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voortvloeien uit schade of verlies van welke aard dan ook die direct of indirect het gevolg 
is van de Dienst, tenzij sprake is van opzettelijk wangedrag door Munters.  

6.2 De Klant stemt ermee in om Munters en zijn functionarissen, directeuren, agenten, 
gelieerde ondernemingen en werknemers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en 
te vrijwaren van alle vorderingen, eisen, aansprakelijkheidsclaims, kosten of uitgaven door 
derden, met inbegrip van redelijke advocaatkosten die voortvloeien uit of verband houden 
met schade of verlies van welke aard dan ook die direct of indirect het gevolg is van de 
Dienst.  

7. OVERMACHT  

Munters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omstandigheden die buiten zijn 
redelijke controle vallen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, arbeidsgeschillen 
(stakingen en uitsluitingen) of andere arbeidsverstoringen, of storingen door brand, 
overstroming, oorlog, epidemische ziekten, embargo's, blokkades, rellen, 
overheidsinmenging, onderbrekingen, verlies of storingen van nutsvoorzieningen, 
communicatie, hardware- of softwarediensten, "denial of service"-aanvallen of defecten of 
vertragingen in de prestaties van zijn onderaannemers, indien die zijn veroorzaakt door 
voornoemde omstandigheden, voor zover die omstandigheden impact hebben op de Dienst. 
 

8. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING 

Op deze Voorwaarden en op alle niet-contractuele verplichtingen in verband met deze 
Voorwaarden is het Zweedse materiële recht van toepassing. Geschillen, onenigheid en 
vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, worden 
beslecht door middel van arbitrage onder beheer van het Arbitrage-instituut van de Kamer 
van Koophandel van Stockholm (SCC). De SCC-regels inzake versnelde arbitrage zijn van 
toepassing. De arbitrage zal plaatsvinden in Stockholm, Zweden. De arbitrageprocedure zal 
in het Engels worden gevoerd. De partijen gaan strikt vertrouwelijk om met alle informatie 
in verband met de arbitrageprocedure, waaronder de uitkomst van de arbitrage.  
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