EN_GEBRUIKSVOORWAARDEN & DISCLAIMER
Aan het gebruik van deze website (de “Site”) zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden en
disclaimer verbonden. Door het gebruik van de Site, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden
en de disclaimer kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.

1

Doel en inhoud van de Site

De toegang tot deze Site is onderhevig aan een voorafgaande registratie (“e-Registration”).
De Site is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
 Een webpagina om elektronische offertes in te dienen (“e-Tendering”) in het kader van

marktbevragingen die door Fost Plus worden georganiseerd m.b.t.:

 de verwerving en recyclage van oud papier-karton afkomstig van selectieve inzameling;
 de verwerving en recyclage van selectief ingezamelde gebruikte glazen verpakkingen;
 de verwerving en recyclage van selectief ingezamelde en gesorteerde gebruikte metalen
verpakkingen;

 de verwerving en recyclage van selectief ingezamelde en gesorteerde gebruikte plastic flessen
en flacon-verpakkingen;

 de verwerving en recyclage van selectief ingezamelde en gesorteerde gebruikte drankkartons;
en

 de verwerving en verwerking van gebruikte en gesorteerde PMD-zakken.
 Een webpagina om een elektronische catalogus aan te maken, te beheren en te gebruiken om

via de portaalsite e-Tendering op digitale wijze offertes in te dienen (“e-Catalogue”).

2

Privacy & verwerking van persoonsgegevens

Fost Plus draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de
bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Door deze Site te
gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Fost Plus persoonsgegevens
verzamelt en verwerkt.
Via deze Site worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, ondermeer
wanneer u zich registreert.
De gegevens die door u via de Site worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u
gevraagde informatie te kunnen leveren, om de werking van de Site te optimaliseren en voor de
verwerking door Fost Plus van de offertes binnen het kader van de betreffende marktbevraging.
Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Fost Plus deze
gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw emailadres, gebruikersnaam of paswoord echter worden meegedeeld aan andere overheden of
derde partijen.
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Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos
wijzigen door Fost Plus te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

3

Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen wenst en/of opmerkingen of wijzigingen wenst over te maken, kan u
Fost Plus contacteren op het volgende adres: Fost Plus vzw, Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel, of via
recycling@fostplus.be of op telefoonnummer +32 2 775 03 50.

4

Registratie

Om bepaalde informatie op deze Site te kunnen raadplegen, moet u zich registreren via eRegistration.
Tijdens het registratieproces dient u de volgende gegevens op te geven:
1. Bedrijfsinformatie: naam, rechtsvorm, BTW-nummer (indien van toepassing),
ondernemingsnummer, adres van maatschappelijke zetel, website, telefoonnummer en
faxnummer.
2. Wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf: naam en voornaam, titel, nationaliteit.
3. Bankgegevens: bankrekeningnummer, IBAN-code en BIC-code
4. Taalkeuze
Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Fost Plus deze
gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.
Uw gebruikersnaam en paswoord zijn strikt vertrouwelijk. U bent zelf verantwoordelijk voor de
beveiliging van uw paswoord en moet elk misbruik vermijden. Al de activiteiten die met uw
paswoord en de gebruikersnaam worden verricht op deze Site, worden aan u toegeschreven.
Bij verlies of bij een vermoeden dat de vertrouwelijkheid geschonden is, dient u ons zo spoedig
mogelijk te contacteren.

5

Veiligheid

Fost Plus verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te
treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging,
beschadiging of openbaarmaking. Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Fost Plus ondermeer
versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van de opgeslagen
gegevens en periodieke backups.
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6

Cookies

Op deze Site worden zogenaamde "cookies" gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de
browser op uw computer worden opgeslagen. De door deze Site gebruikte cookies zijn echter
slechts tijdelijk van aard en worden gewist van zodra u uw browser afsluit. De cookies worden op
deze Site gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden en om u te kunnen identificeren bij een
volgende bezoek aan deze Site. U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen.
Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw browser.

7

Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Fost Plus bij uw bezoek aan deze Site uw IP-adres
en de externe website die u heeft doorverwezen naar deze Site. Deze informatie wordt enkel
verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze Site. De aldus
ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de persoonsgegevens die over u
tijdens de registratieprocedure werden verzameld.

8

Gebruik van de Site

De elektronische offertes die voldoen aan de vereisten van het desbetreffende bestek, worden
gelijkgesteld met een gedagtekende en ondertekende papieren offerte. Er worden dezelfde
juridische gevolgen aan toegekend.

9

Beschikbaarheid van de site

Fost Plus tracht onderbrekingen in het raadplegen van de Site zo veel mogelijk te voorkomen.
Nochtans kan Fost Plus niet garanderen dat de Site volledig vrij van enige onderbrekening, van welke
aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

10 Aard van de aangeboden informatie
De informatie die beschikbaar is op de Site is van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor
algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

11 Aansprakelijkheid
Fost Plus levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig,
juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen.
Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie
onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Fost Plus kan geen
garanties geven met betrekkening tot de aard of de inhoud van de informatie op de Site. U blijft
steeds verantwoordelijk om na te gaan of deze informatie toereikend is. Indien u onjuistheden zou
vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds Fost Plus contacteren.
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Fost Plus is niet aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de Site, zoals de verzending
van e-mailberichten en alle andere informatie (daaronder begrepen de informatie in het kader van
de online offerte) of voor de vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze
communicaties. Elk gebruik dat u maakt van de Site, daaronder begrepen alle informatie die erop of
erdoor ter beschikking wordt gesteld, is derhalve volledig op eigen risico. U bent aldus aansprakelijk
voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de Site hebt
verkregen.
U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrustingen en/of gegevens
worden aangetast door virussen, bugs, enz.. Fost Plus verstrekt geen garantie omtrent de
compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de Site
of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.
Fost Plus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig
rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Site. Voor het gebruik van de Site, kan Fost Plus niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen en andere
technische mankementen, noch voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout
onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, noch door virussen of soortgelijke
verstorende elementen, of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.

12 Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via deze Site vindt, vrij van rechten. De
informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden
aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande
toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik
en de reproductie van multi-media informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden,
geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.
Fost Plus behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de Site. Bepaalde software toepassingen
en grafische elementen die op of via de Site kunnen worden geraadpleegd worden door derden
aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot
gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt
onderworpen.

13 Uploaden van bestanden
Deze Site stelt u in staat om een e-Catalogue (elektronische bibliotheek) op te bouwen van
documenten die kunnen gebruikt worden om via de portaalsite e-Tendering op digitale wijze offertes
in te dienen. Daarvoor dient u wel eerst geregistreerd te zijn.
De offertes die op deze manier worden ingediend, worden in een beveiligde omgeving bewaard tot
op de datum en uur van opening van de offertes, zoals ook vermeld in het desbetreffende bestek.
Tot dat specifieke moment, zal Fost Plus ook geen enkele toegang hebben tot de informatie die werd
ingediend in het kader van de desbetreffende offerte.
Het blijft steeds de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker van de Site om er voor te zorgen
dat zijn offerte volledig en tijdig bij Fost Plus beschikbaar is. Dit houdt ook in dat de nodige manueel
ingevulde en ondertekende documenten, zoals beschreven in het desbetreffende bestek, eveneens
tijdig onder gesloten omslag aan Fost Plus moeten worden overgemaakt.
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Door het indienen van een offerte, geeft u Fost Plus de toestemming de documenten die gelinkt zijn
aan deze offerte te gebruiken voor de evaluatie ervan in het kader van de plaatsing van de betrokken
opdracht. Voor elk ander gebruik van de betreffende documenten door Fost Plus, zal uw
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming worden gevraagd. De auteursrechten op de geüploade
documenten blijven evenwel bij de gebruiker en/of de derden van wie de gebruiker de toestemming
heeft verkregen om het desbetreffende materiaal te uploaden op de Site.
De gebruiker van de Site waarborgt dat de informatie die hij uploadt op de Site, geen inbreuk pleegt
op enige intellectuele of andere eigendomsrechten van derden. De gebruiker van de Site blijft als
enige verantwoordelijk voor de inhoud van de geüploade documenten en vrijwaart Fost Plus volledig
van enige aansprakelijkheid of schadeclaims in dit verband.

14 Geheimhouding en integriteit
De gegevens die door de gebruiker op deze Site worden ingevoerd of geüpload, worden strikt
vertrouwelijk behandeld. De integriteit van de geüploade gegevens/informatie/documenten zal te
allen tijde gegarandeerd blijven. Voor meer inlichtingen wordt verwezen naar de bepalingen omtrent
geheimhoudingsplicht, zoals opgenomen in het desbetreffende bestek.

15 Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer worden beheerst door het Belgisch recht.
Het IP-adres van deze Site is gevestigd in België. Het gebruik, het beheer en de inhoud van deze
Site is dan ook conform de toepasselijke Belgische regelgeving.
Door gebruik te maken van deze Site gaat de gebruiker er uitdrukkelijk mee akkoord dat in geval
van geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zullen zijn.
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