TOURING MOBILIS - Disclaimer
Voorwaarden
Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig na te lezen voordat u gebruik maakt van de
Verkeersinformatie Diensten van Touring Mobilis of voordat u zich registreert op de website.
Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met onze voorwaarden. Als u niet
akkoord zou gaan gelieve de website te verlaten.
U moet onze schriftelijke toestemming verkrijgen alvorens u gegevens van deze website wenst
te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden, opnieuw te gebruiken of te kopiëren. In het
algemeen is het toegestaan deze pagina's te reproduceren met als doel ze te bezoeken of het
verstrekken van hyperlinks naar de pagina’s.
De gegevens op de website zijn beschikbaar voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. BeMobile, de eigenaar en beheerder van Touring Mobilis, heeft naar eigen goeddunken het recht
om het gebruik van deze website te monitoren en de toegang tot een gebruiker of IP-adres te
blokeren indien zou blijken dat deze in strijd is met de voorwaarden.
De Verkeersinformatie Dienst ( "de Dienst" ) wordt geleverd door Be- Mobile, Technologiepark 12b,
9052 Zwijnaarde , België . U stemt ermee in en begrijpt dat Be-Mobile verantwoordelijk is voor het
verstrekken van de Dienst, en alvorens deze te gebruiken, moet u de voorwaarden, die kunnen variëren
of wijzigen, accepteren.

Registratie
Elke registratie gebeurt slechts voor één gebruiker. U meldt zich aan voor de Dienst door uw juiste
naam, e-mailadres, mobiele telefoon en netwerk provider aan te leveren. Het is uw
verantwoordelijkheid om de informatie die u aan ons meedeelt aan te passen, dit kan steeds op Touring
Mobilis.

Kosten en Levering
Er worden geen kosten aangerekend voor de e-mail alerts. Be-Mobile behoudt zich het recht
om deze Dienst in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving. De informatie in de e-mail is
onderworpen aan onze fair usage policy.
Een kost wordt aangerekend voor de SMS alerts. Be-Mobile behoudt zich het recht om deze Dienst in te
trekken zonder voorafgaande kennisgeving. Informatie in het SMS-bericht is onderworpen aan onze fair
usage policy.

Annulering of Wijziging

U kan het gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang annuleren of wijzigen via de internet
applicatie op Touring Mobilis.

Nauwkeurigheid
Be-Mobile levert zware inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie die via deze Dienst
aangeboden wordt zo accuraat mogelijk is. Er kan echter geen verantwoordelijkheid worden
aangewezen bij eventuele onjuistheden, vertragingen in de transmissie van berichten of
weglatingen. Auteursrechten op de inhoud van alle informatie die u aangeboden wordt,
behoort toe aan Be-Mobile. Alle rechten zijn voorbehouden. Geen materiaal kan worden
opgenomen, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, gereproduceerd of
overgedragen worden in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Be-Mobile.
Be-Mobile is niet aansprakelijk indien u geen toegang tot de Dienst hebt of de Dienst niet kan
gebruiken als gevolg van het uitvallen van een machine, systeem of data overdracht, bij
onderhoud, kritische veranderingen, reparaties, wijzigingen of falen van de computer of zijn
communicatiesystemen, noch bij enig dispuut of zaken buiten onze controle of die van onze
agenten of onderaannemers.
Be-Mobile kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Dienst of een
onderdeel ervan intrekken. Be-Mobile kan niet aansprakelijk gesteld worden indien dit zou
gebeuren.
Alle aantijgingen in verband met het gebruik van de Dienst, inclusief alle informatie die aan u geleverd
wordt, aangaande enig verlies van winst, ongemak, economisch verlies en verlies van goodwill (in al
deze gevallen direct of indirect), samen met eventuele aantijgingen aangaande indirecte schade zijn
volledig uitgesloten voor de wet. Niets in deze voorwaarden zal ons aansprakelijk maken voor overlijden
of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid. Uw wettelijke rechten worden niet aangetast.

Geen Overdracht
Deze Overeenkomst en de Dienst is tussen u en Be-Mobile. Dit kan u niet toewijzen, overdragen of op
andere wijze mee omgaan.

Gebruik van Uw Persoonlijke Informatie
1. Be-Mobile ('wij') zal uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
(a) Wanneer u contact opneemt met ons;
(b) Met betrekking tot de Dienst om te helpen bij het identificiëren van uw account;
(c) Met betrekking tot de helpdesk, om u te contacteren over een beter beheer van de
accounts en diensten die we kunnen aanbieden in de toekomst;
(d) Om fraude of schade te detecteren en te voorkomen.

2. Wij kunnen informatie over u aan andere personen en organisaties doorgeven met als doel het
verstrekken van de Dienst of als we gerechtelijk gevraagd worden om informatie te verstrekken voor
wettelijke of reglementaire doeleinden of in het kader van een gerechtelijke procedure of openstaande
rechtsgedingen. Het kan voorvallen dat deze andere personen en organisaties buiten de Europese
Economische Unie gevestigd zijn, in landen die niet dezelfde normen ter bescherming van
persoonsgegevens hebben als in België.
3. Het kan voorvallen dat we onze communicatie met u (inclusief telefoongesprekken en emails)
monitoren en opnemen en dit ter waarborging van de kwaliteit en naleving.
4. Als u ons informatie verschaft namens iemand anders, bevestigt u dat u deze personen de informatie
in deze richtlijnen hebt verstrekt en dat deze personen geen bezwaar hebben gemaakt tegen het
gebruik van hun persoonlijke informatie zoals beschreven.

Het gebruik van “cookies” op Touring Mobilis
Bij een bezoek aan de website bestaat de mogelijkheid dat 'cookies' op de harde schijf van uw computer
geplaatst worden en dit alleen om de toegankelijkheid van de website te verbeteren voor terugkerende
bezoekers. Deze kleine bestanden of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker
op andere websites na te gaan. Via uw internet browser kan u het gebruik van cookies verhinderen of
een waarschuwing ontvangen indien cookies worden geïnstalleerd. Ook kunnen de cookies nadien van
uw harde schijf worden verwijderd. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw web browser!

Recht en Jurisdictie
De Dienst en deze overeenkomst zijn onderworpen aan de wetten van België en in het geval van een
geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van België bevoegd.

