
Algemene aanvullende gebruiksvoorwaarden voor
MyJobConnect

(de ‘Aanvullende algemene voorwaarden’)

I. Toepassingsbereik

1. MyJobConnect bestaat uit een combinatie van verscheidene John Deere-producten,
waarvan het gebruik in elk geval onderhevig is aan de eigen algemene voorwaarden. De
reikwijdte van deze verscheidene algemene voorwaarden evenals hun volgorde wordt
hieronder uiteengezet. Aanvullende algemene voorwaarden voor het gebruik van
MyJobConnect worden ook overeengekomen.

2. Het gebruik van MyJobConnect Solution aangeboden door John Deere GmbH & Co KG
(hierna, ‘JD’ of ‘John Deere’) wordt geregeld door de volgende algemene voorwaarden:

a) De algemene MyJohnDeere Algemene voorwaarden voor MyJohnDeere.com
(beschikbaar op:
(http://www.deere.com/privacy_and_data/agreements/myjohndeere/terms_and_
conditions.page)

De ‘MyJohnDeere Algemene voorwaarden’ regelen over het algemeen uw toegang tot
en gebruik van de MyJohnDeere website, het MyJohnDeere operationele centrum
(https://myjohndeere.deere.com) (d.w.z. de respectieve gebruikersinterface die
beschikbaar is gesteld aan u op MyJohnDeere om activa te beheren en bestellingen
te plannen) en de andere diensten van ‘MyJohnDeere.com’ evenals andere websites
en mobiele apps van John Deere. De bepalingen in de ‘MyJohnDeere Algemene
voorwaarden’ zijn ook van toepassing op de MyJobConnect Solution applicatie voor
zover niet anderszins bepaald in deze ‘Aanvullende algemene voorwaarden’ (zie
artikel 4.E van de Algemene voorwaarden).

b) MyJobsManager App, MyJobs App Eindgebruikerslicentieovereenkomsten
(beschikbaar in de respectieve app ‘Algemene voorwaarden’)

De ‘Eindgebruikerslicentieovereenkomst’ regelt (tenzij voor zover uitdrukkelijk
anderszins bepaald in deze Aanvullende algemene voorwaarden) het gebruik van de
afzonderlijke apps ‘MyJobsManager’, en ‘MyJobs’ (hierna gezamenlijk de ‘Apps’ te
noemen), welke gratis kunnen worden gedownload in de verscheidene appstores. De
activatie van de gegevensoverdracht tussen het MyJohnDeere operationeel centrum
en de Apps, waaraan kosten verbonden zijn, en de gerelateerde afzonderlijke
functionaliteiten en diensten van MyJobConnect, vallen niet onder de
‘Eindgebruikerslicentieovereenkomst’. In dit opzicht zijn de bepalingen in de
algemene voorwaarden die uitvoeriger beschreven worden in deel I. 1. a), c) en d)
van toepassing.

c) De huidige ‘Algemene aanvullende gebruiksvoorwaarden voor de
MyJobConnect’

In deze Aanvullende Algemene voorwaarden wordt beschreven welke algemene
voorwaarden van toepassing zijn op welke onderdelen van de MyJobConnect
Solution en ze omvatten enkele aanvullende algemene voorwaarden hiervoor.



Opdracht geven voor het activeren van de gegevensoverdracht tussen het
operationele centrum van MyJohnDeere en de Apps: Aan het activeren van de
gegevensoverdracht tussen het operationele centrum van MyJohnDeere en de Apps (de
zogenaamde ‘Backend Connectivity’) zijn kosten verbonden. John Deere voert deze
activering uit zodra John Deere een juridisch bindende bestelling van de eindgebruiker heeft
ontvangen via een van de bevoegde distributiepartners van John Deere (de ‘Bestelling’).
Door de Bestelling worden aanvullende algemene voorwaarden van kracht betreffende het
gebruik van de MyJobConnect Solution, in het bijzonder voor de duur van de activering/het
gebruik, het aantal licenties voor eindgebruikers dat geactiveerd moet worden, alsook de
vergoeding die voor de licenties betaald moet worden.

II. Onderwerp van de MyJobConnect Solution

De diensten van MyJobConnect betreffen een auteursrechtelijk beschermde oplossing voor
gebruik op het internet en voor gebruik met een mobiel apparaat, die uit de volgende
onderdelen bestaat (de ‘MyJobConnect Solution’):

1. Apps: De MyJobsManager App en de MyJobs App en hun functionaliteiten worden
gratis aangeboden.

2. Backend-Connectivity: Het activeren van de gegevensoverdracht tussen het
operationele centrum van MyJohnDeere en de Apps (en de daaraan verbonden
aanvullende functionaliteiten) zoals meer bijzonder beschreven onder de ‘Bestelling’
(waar kosten aan verbonden zijn) betreft:

Het activeren maakt het mogelijk de volgende klusgegevens te synchroniseren en uit
te wisselen tussen het MyJohnDeere.com operationele centrum en de Apps
‘MyJobsManager’ en ‘MyJobs’:

type klus (bijv. zaad zaaien, oogsten, ploegen enz.)
klusgegevens (bijv. geselecteerde werkzaamheden, systeem voor meeteenheden
enz.)
akkers en akkergrenzen
naam akker
soort beplanting
toegewezen bestuurder(s)
toegewezen werktuig
toegewezen landbouwwerktuig
andere benodigde materialen
datum klus
werkrapport met onder andere geselecteerde vragen en andere aantekeningen
voor facturering en het uitvoeren van de klussen alsook de verzonden antwoorden
met betrekking tot facturering en de klussen.

III. Gebruiksrecht en vergoeding

1. Het recht op het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van de MyJobConnect Solution
zijn aan de volgende bepalingen onderhevig:

a) Het gebruik van de afzonderlijke Apps die gratis in de verschillende App Stores
gedownload kunnen worden is onderhevig aan de respectieve
Eindgebruikersovereenkomsten (zie hierboven onder I.).

b) Het gebruik van alle andere diensten/content is onderhevig aan de ‘algemene
voorwaarden’ die op MyJohnDeere.com ingekeken kunnen worden (zie hierboven



onder I.) en de onderhavige ‘Algemene aanvullende gebruiksvoorwaarden voor
MyJobConnect’.

2. De verschuldigde vergoedingen worden gedetailleerder opgegeven in de afzonderlijke
Bestelling voor het activeren van de gegevensoverdracht tussen het MyJohnDeere
operationeel centrum en de MyJobConnect Apps en worden bepaald door het aantal
eindgebruikers van de licentie.

IV. Bijzondere bepalingen houdende aansprakelijkheids- en
garantiebeperkingen betreffende het gebruik van de Apps

Voor zover u diensten hebt geactiveerd die hebben geleid tot kosten onder MyJobConnect en
u deze Aanvullende Algemene voorwaarden hebt geaccepteerd, zullen Sectie 7
(‘Garantiebeperking’) en Sectie 8 (‘Aansprakelijkheidsbeperking’) van de
Eindgebruikersovereenkomsten voor de Apps ‘MyJobsManager’ en ‘MyJobs’ vervangen
worden door de navolgende bepaling:

1. Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

De gebruiker zal gehouden zijn gebreken aan de apps schriftelijk en zonder
onnodige vertraging na de vaststelling van die gebreken aan John Deere mee te
delen. In het geval van wezenlijke gebreken, wordt de gebruiker geacht een
beschrijving te geven van het tijdstip waarop het gebrek plaatsvond en van de
omstandigheden waarin dat gebeurde.

2. Aansprakelijkheidsbeperking

John Deere zal zonder enige beperking aansprakelijk zijn (a) in het geval van
opzettelijke of grovelijk nalatige handelingen, (b) voor overlijden, fysiek letsel of
schade aan de gezondheid, (c) in overeenstemming met de bepalingen van de
Duitse Wet op productaansprakelijkheid [Produkthaftungsgesetz] en (d) voor
alle door John Deere geboden garanties.

In het geval van een minder ernstige nalatigheid in het uitvoeren van een taak die
wezenlijk is voor de doeleinden van de overeenkomst (primaire taak –
Kardinalpflicht), zal het bedrag van John Deere’s aansprakelijkheid beperkt
blijven tot de schade die voorzienbaar is en die typisch is voor de soort transactie
waar sprake van is.

John Deere aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid. John Deere kan in het
bijzonder niet aansprakelijk worden gehouden voor oorspronkelijke gebreken
tenzij voldaan is aan de voorwaarden van paragraaf 1 en 2 hierboven. John Deere
kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, waaronder
schade aan de systeemomgeving en het besturingssysteem die veroorzaakt
worden  door  een  wijziging  aan  de  Apps  door  de  gebruiker  of  door  software-  of
hardware-omgevingen die afwijken van de systeemvereisten.

Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor de persoonlijke
aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en directieleden van
de licentiegever.

De gebruiker wordt geacht regelmatig goede back-upkopieën van de
gebruikersdata te maken. Voor zover John Deere onder deze Sectie aansprakelijk
kan worden gehouden voor het verlies van data, zal deze aansprakelijkheid
beperkt zijn tot de onkosten voor het herstellen van data die door de gebruiker



gemaakt zouden worden als de gebruiker regelmatig back-upkopieën zou hebben
gemaakt in overeenstemming met het risiconiveau.

3. Aanvullende informatie over de aansprakelijkheid

De gebruiker is tijdens het gebruik van MyJobConnect te allen tijde
verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke bepalingen van de Duitse
Verkeerswetgeving [Straßenverkehrsordnung] en alle andere toepasselijke wetten.
Dit is onder andere, maar niet uitsluitend, van toepassing op iedere gebruiker van
MyJobConnect die een voertuig bestuurt dat uitgerust is met MyJobConnect en die
tijdens het rijden geen mobiel eindapparaat gebruikt.

V. Gegevensbescherming

De Verklaring Gegevensbescherming van John Deere is van toepassing op het verwerken van
persoonlijke data (deze verklaring is te raadplegen op
http://www.deere.com/privacy_and_data/privacy_and_data_germany.page).

VI. Overige bepalingen

1. John Deere is gerechtigd om gebruik te maken van de diensten van derden in het
uitvoeren van John Deere’s verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden.
John Deere is ook gerechtigd om rechten en plichten onder deze algemene voorwaarden
over te dragen aan een derde. John Deere is ook gerechtigd deze Overeenkomst met alle
verbonden rechten en plichten over te dragen aan een derde. John Deere zal de
gebruiker over zo’n mogelijke overdracht informeren en de gebruiker zal in dat geval
gerechtigd zijn deze Overeenkomst te beëindigen.

2. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt of
blijkt te zijn, laat dit de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet. De ongeldige
bepaling zal dan vervangen worden door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk bij de
economische bedoeling van de Partijen ligt.

3. De wetten van de Bondsrepubliek Duitsland zijn op deze Aanvullende Algemene
voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties
inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Convention on
Contracts for the International Sale of Goods, CISG) van 11 april 1980.

4. De Partijen gaan ermee akkoord dat de bevoegdheid voor de beslechting van alle uit en
in verband met deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen uitsluitend toe zal komen
aan de rechter in Mannheim, op voorwaarde dat de gebruiker een commerciële partij is
in de zin van het Duitse Handelswetboek [Handelsgesetzbuch] of zijn zetel [Sitz] niet in
de Bondsrepubliek Duitsland heeft op het moment dat de klacht wordt ingediend.

Status: 28 oktober 2016


