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MyMove Algemene Voorwaarden (B2C)

DOOR DE MYMOVE-APPLICATIE OF DE MYMOVE-WEBSITE TE OPENEN OF TE
GEBRUIKEN, GEEFT U AAN DAT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MYMOVE,
ZOALS HIERONDER UITEENGEZET (DE "ALGEMENE VOORWAARDEN"), HEBT
GELEZEN EN BEGRIJPT EN DAT U ERMEE AKKOORD GAAT. INDIEN U NIET AKKOORD
GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, HEBT U GEEN RECHT OP TOEGANG TOT
OF GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE APPLICATIE, OP WELKE MANIER DAN OOK.

Deze Algemene Voorwaarden zijn toegankelijk op de Website en in het menu van de
Applicatie. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 14/02/2022 en
vervangen alle voorgaande voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op alle Gebruikers, naast alle algemene of bijzondere voorwaarden die van
toepassing zijn op elk soort product of dienst dat rechtstreeks of onrechtstreeks wordt
aangeboden op de Applicatie, op de Website, per e-mail of per telefoon naargelang het
geval, met inbegrip van producten en diensten die door derden worden aangeboden,
en hebben voorrang op alle andere voorwaarden die niet afkomstig zijn van MyMove.
Door de toepassing van de Voorwaarden te aanvaarden, aanvaardt de Gebruiker
echter uitdrukkelijk de toepassing van de voorwaarden van de dienstverlener die zijn
diensten en/of producten op de Applicatie aan die Gebruiker aanbiedt overeenkomstig
bepaling 10 hieronder.

Onderwerp
MyMove BV
Belvederestraat 29
1050 Brussel, België
0776.513.011 (RPR Brussel)
(hierna "MyMove" genoemd)

MyMove heeft een applicatie ontwikkeld, genaamd MyMove (de "Applicatie"), om
gebruikers ("Gebruikers") in staat te stellen (i) voertuigen van een door een operator
("Operator") ter beschikking gestelde vloot te reserveren, te boeken, te gebruiken en te
vergrendelen / ontgrendelen of (ii) hun mobiliteitsbudget te beheren (in toepassing van
de wet van 17 maart 2019 betre�ende de invoering van een mobiliteitsbudget en de
uitvoerende koninklijke besluiten en de door hun werkgever vastgestelde beleidslijnen
of louter in toepassing van een overeenkomst tussen MyMove en de betrokken
werkgever) en voertuigen van een door hun werkgever ("Werkgever") ter beschikking
gestelde vloot te reserveren, te boeken, te gebruiken en te vergrendelen /
ontgrendelen, waarbij het gebruik van die voertuigen door elke betrokken Gebruiker
wordt betaald via zijn eigen betaalwijze of via zijn mobiliteitsbudget, via de Applicatie.
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MyMove stelt zich tot doel een vloot samen te stellen dat specifiek is voor een
organisatie (beheerd door een Operator of door een Werkgever) met de ideale mix van
groene auto's, fietsen, scooters en steps, zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden
en om elke Gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van elk voertuig van de vloot
en andere mobiliteitsdiensten van de Applicatie.

Gebruikers mogen deze diensten alleen gebruiken in overeenstemming met deze
Algemene Voorwaarden.

1. Definities

Gedefinieerde termen in deze Algemene Voorwaarden hebben de betekenis die
daaraan in dit artikel 1 wordt gegeven, of de betekenis die wordt aangegeven wanneer
zij worden gebruikt.

"Account" betekent het persoonlijke gebruikersaccount, die Persoonsgegevens bevat,
die door de Gebruiker wordt aangemaakt bij inschrijving op de Applicatie of die door
MyMove voor een Gebruiker wordt aangemaakt op basis van een overeenkomst tussen
de Werkgever van de Gebruiker en MyMove;

"Applicatie" betekent de mobiele applicatie genaamd MyMove, beheerd door MyMove,
die Gebruikers in staat stelt gebruik te maken van de door MyMove geleverde Diensten
onder deze Algemene Voorwaarden;

"Dienst(en)" betekent de door MyMove of door een derde partij via de Applicatie en/of
de Website aangeboden diensten (i) om Gebruikers in staat te stellen voertuigen van
een door een Operator ter beschikking gestelde vloot te reserveren, te boeken, te
gebruiken en te vergrendelen/ontgrendelen of (ii) hun mobiliteitsbudget te beheren (in
toepassing van de wet van 17 maart 2019 betre�ende de invoering van een
mobiliteitsbudget en de uitvoerende koninklijke besluiten en de door hun Werkgever
vastgestelde beleidslijnen of gewoon in toepassing van een overeenkomst tussen
MyMove en de betrokken Werkgever) en voertuigen van een door hun Werkgever ter
beschikking gestelde vloot te reserveren, te boeken, te gebruiken en te vergrendelen /
ontgrendelen, waarbij het gebruik van die voertuigen door elke betrokken Gebruiker
wordt betaald via zijn eigen betaalwijze of via zijn mobiliteitsbudget, via de Applicatie,
in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, met dien verstande dat de
Diensten enkel beperkte gebruiksrechten impliceren en in geen geval zullen worden
beschouwd als een overdracht van eigendom aan een Gebruiker;
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"Gebruiker" is een persoon die gebruik maakt van de Website of de Applicatie en de
daarop aangeboden Diensten onder voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden,
met dien verstande dat Gebruikers van de Applicatie toegang hebben gekregen tot de

Applicatie op basis van een aan hen ter beschikking gestelde inschrijvingsprocedure of
van een overeenkomst tussen hun Werkgever en MyMove;

"Intellectuele Eigendomsrechten" betekent alle bestaande en toekomstige,
geregistreerde of niet-geregistreerde, intellectuele, industriële, commerciële en alle
andere eigendoms- en soortgelijke rechten, in België en elders in de wereld, met
inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, auteursrechten (met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, auteursrechten op computerprogramma's en databanken) en alle
andere mogelijke rechten op het gebied van literatuur, kunst en wetenschap;
octrooirechten, rechten op knowhow of handelsgeheimen, en alle andere rechten op
intellectuele creaties op het gebied van technologie; modelrechten; merken, rechten op
wettelijke en commerciële benamingen, domeinnamen en alle andere mogelijke rechten
op tekens die in het bedrijfsleven worden gebruikt om een goed of dienst in het
handelsverkeer te onderscheiden van een ander;

"MyMove" betekent MyMove BV, een vennootschap die oplossingen aanbiedt voor het
delen van mobiliteit, met zetel te 1050 Brussel, Belvederestraat 29 (België) en
ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, met ondernemingsnummer
0776.513.011 (RLE Brussel);

"Operator" betekent de persoon die over een vloot van voertuigen beschikt en dit via
de Applicatie ter beschikking wil stellen van de Gebruikers, met dien verstande dat
MyMove in sommige gevallen als Operator zal optreden en dus het enige
aanspreekpunt voor de Gebruikers zal zijn;

"Organisatie" verwijst naar de gesloten groep Gebruikers die geregistreerd zijn en het
recht hebben om gebruik te maken van een vloot van voertuigen die door een Operator
of een Werkgever ter beschikking wordt gesteld voor gemeenschappelijk gebruik.
Gebruikers moeten deel uitmaken van een Organisatie om gebruik te kunnen maken
van de voertuigen van de vloot die door een specifieke Operator of Werkgever ter
beschikking wordt gesteld. Gebruikers kunnen deel uitmaken van meerdere
Organisaties;

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie die door een Gebruiker aan MyMove
wordt verstrekt of door MyMove wordt verzameld tijdens het gebruik door de Gebruiker
van de Applicatie en van de Website door MyMove, zoals uiteengezet in het
Privacybeleid van MyMove;
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"Privacybeleid" is het huidige Privacybeleid van MyMove, dat beschikbaar is op
https://www.mymove.be;

"Algemene Voorwaarden" betekent de onderhavige algemene voorwaarden die de
overeenkomst vormen tussen de Gebruiker en MyMove voor het gebruik van de
Dienst(en), die de kortetermijnverhuur van elk voertuig van een vloot kan omvatten, en
meer in het algemeen de Website en/of de Applicatie;

"Website" betekent http://www.mymove.eu;

"Werkgever" betekent een werkgever die eigenaar is van een vloot van voertuigen en
dit via de Applicatie beschikbaar wil stellen voor gebruik door zijn werknemers (zijnde
Gebruikers).

2. Inschrijving door een Gebruiker

1. De Applicatie en de Diensten daarop worden aan Gebruikers ter beschikking gesteld
na invulling van een inschrijvingsformulier en inschrijving op de Applicatie. Het
inschrijvingsformulier, dat via de Applicatie aan de Gebruiker ter beschikking wordt
gesteld, dient alle gegevens te bevatten die MyMove nodig heeft om een Account te
kunnen aanmaken, zoals de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de
Gebruiker, een geldig identiteitsbewijs of de gegevens van zijn betalingswijze. Indien
een Gebruiker een wagen van een vloot wenst te besturen, is ook een geldig rijbewijs
noodzakelijk. Het inschrijvingsformulier is specifiek voor één Organisatie, wat betekent
dat een Gebruiker die zich bij meerdere Organisaties wil inschrijven, meerdere
formulieren moet invullen. Voor Gebruikers die werknemers zijn, moet de Werkgever
MyMove ook op de hoogte brengen van het bedrag van het mobiliteitsbudget dat aan
deze Gebruiker wordt toegekend op de Applicatie.

2. De Gebruiker erkent dat zijn Account strikt persoonlijk is en niet door derden kan
worden gebruikt. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat het de
Gebruiker ten strengste verboden is zijn Account aan derden te geven, uit te lenen, te
verkopen of anderszins over te dragen, zelfs aan een andere Gebruiker van dezelfde
Organisatie. De Gebruiker dient zijn Accountgegevens veilig te bewaren en mag deze
met niemand anders delen. De Gebruiker dient MyMove onmiddellijk te waarschuwen
indien een derde gebruik maakt van zijn Account ten gevolge van het stelen van zijn
telefoon, een hacking of een ander probleem.

http://www.mymove.eu
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3. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat MyMove te allen tijde het recht behoudt
een Gebruiker te verzoeken bijkomende informatie te verstrekken en bijkomende
documenten te uploaden voor identificatie- en verificatiedoeleinden (bijvoorbeeld een
kopie van een vernieuwd rijbewijs); en om, naar eigen goeddunken, te bepalen of een
Gebruiker al dan niet wordt goedgekeurd, hetzij in eerste instantie hetzij tijdens het
gebruik van de Applicatie.

3. Gebruik van Diensten

3.1. Algemene beginselen

a. Toegang tot en gebruik van inhoud en Diensten. Een Gebruiker kan de Applicatie
en/of de Website gebruiken om rechtstreeks op de Applicatie te browsen, te zoeken, te
reserveren en te betalen voor vervoer en voertuigen van een vloot van een Organisatie
waar hij deel van uitmaakt. Elke Gebruiker aanvaardt dat de mobiliteitsdiensten die op
de Applicatie worden aangeboden, met name via derden, kunnen variëren en/of
worden bijgewerkt. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat MyMove op geen enkele wijze
verantwoordelijk is voor dergelijke wijzigingen en/of updates. Het is mogelijk dat niet
alle mobiliteitsdiensten op elk moment of op elke plaats beschikbaar zijn.

Om de Applicatie en/of de Website te kunnen gebruiken, heeft een Gebruiker een
apparaat nodig dat voldoet aan de systeem- en compatibiliteitseisen voor de
betre�ende content, werkende internettoegang en compatibele software.

b. Vergoedingen aan derden. Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor alle toegangs- of
gegevenskosten die door derden (zoals hun internetprovider of mobiele provider) in
verband met hun gebruik van de Diensten worden aangerekend.

c. Updates. De Applicatie en de Website kunnen moeten worden bijgewerkt,
bijvoorbeeld voor bugfixes, verbeterde functies, ontbrekende plug-ins en nieuwe
versies. Dergelijke updates kunnen noodzakelijk zijn om de Applicatie en/of de Website
te kunnen gebruiken. Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden en de
Applicatie en/of de Website te gebruiken, stemt een Gebruiker ermee in dergelijke
updates automatisch te ontvangen.

d. Bewijs. Tenzij anders wordt bewezen, vormen de op de Applicatie en/of de Website
geregistreerde gegevens het bewijs van elke door de Gebruiker gedane reservering
en/of betaling.

e. SMS. Een Gebruiker kan een SMS-bericht ontvangen om de Applicatie te kunnen
gebruiken. Hiervoor gelden standaardtarieven.
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f. Voorwaarden van de Operator of van de Werkgever. Elke Operator of Werkgever
kan zijn eigen specifieke voorwaarden hebben die van toepassing zijn op het gebruik
van de Diensten voor de vloot van deze Operator of Werkgever. De Gebruiker
aanvaardt uitdrukkelijk de toepassing van deze voorwaarden, die beschikbaar zijn op
de website of interne Organisatie van de Operator of Werkgever of die rechtstreeks ter
beschikking worden gesteld aan de Gebruikers bij hun inschrijving bij de Operator of
Werkgever.

3.2. Gebruik van de voertuigen

a. Bevoegde bestuurders. Alleen een Gebruiker die minimaal 12 maanden in het bezit is
van een geldig rijbewijs, kan gebruik maken van de Diensten met betrekking tot het
gebruik van een voertuig waarvoor een rijbewijs is vereist. Gebruikers moeten ten
minste 21 jaar oud zijn. Elke Gebruiker die dankzij de Diensten een voertuig bestuurt,
bevestigt uitdrukkelijk dat hij daarbij alle toepasselijke wetgeving zal naleven (bv. niet
rijden onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of andere sto�en die de
rijvaardigheid kunnen verminderen, alle instructies van politieagenten opvolgen, het
voertuig met redelijke zorg en bekwaamheid besturen) en dat hij het voertuig in goede
staat van onderhoud zal houden en in de staat waarin hij het voertuig aan het begin
van de huurperiode heeft ontvangen.

b. Huurperiode en bijbehorende kosten. Voertuigen kunnen worden gehuurd voor een
periode van maximaal 30 dagen. Bij de reservering moet de Gebruiker de gewenste
duur van de huurperiode opgeven (bij beschikbaarheid kan deze duur door een
Gebruiker in de Applicatie worden verlengd).

De door een Gebruiker voor de Diensten verschuldigde vergoedingen zijn afhankelijk
van het volgende:

(i) de exacte duur van de huurperiode van een voertuig, die aanvangt op de exacte
datum en tijdstip die door de Gebruiker in de Applicatie zijn geselecteerd (of, indien dit
eerder gebeurt, bij het ontgrendelen van het voertuig) en eindigt bij het vergrendelen
van het voertuig (dat veilig en legaal in de in de Applicatie aangewezen zone moet
worden geparkeerd) en de uitdrukkelijke bevestiging van de Gebruiker in de Applicatie
dat hij zijn huurperiode wenst te beëindigen ('pay-per-use-systeem');

(ii) het tijdstip van de huurperiode (weekend, piekuur, enz.);

(iii) de verbruikte brandstof (in geval van gebruik van de brandstof die reeds in de auto
is getankt zonder deze opnieuw te tanken op exact hetzelfde niveau - andere
brandstofkosten zijn altijd ten laste van de Gebruiker);
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(iv) de afgelegde kilometers. Een schatting van de kosten wordt altijd weergegeven in
de Applicatie voordat de Gebruiker de reservering van een voertuig bevestigt. De
definitieve berekening kan pas aan het einde van de huurperiode worden gemaakt, op
basis van de verschillende hierboven genoemde criteria.

Indien de Gebruiker niet de eigenaar is van het gebouw waarin het voertuig wordt
gestald, ook al is dit slechts incidenteel, of indien hij tijdens de huurperiode ophoudt
eigenaar te zijn, is hij verplicht om de eigenaar van dit gebouw per aangetekende brief
te informeren dat het voertuig niet zijn eigendom is en wordt verhuurd. Hetzelfde dient
de Gebruiker te doen in geval van overdracht of inpandgeving van zijn onderneming.
De Gebruiker dient aan MyMove te bewijzen dat hij aan deze verplichting heeft
voldaan; bij gebreke daarvan is de Gebruiker aansprakelijk voor de daaruit
voortvloeiende schade aan MyMove of aan enige andere derde. Indien een derde
rechten doet gelden op het voertuig, is de Gebruiker verplicht MyMove hiervan
onmiddellijk op de hoogte te stellen en op eigen kosten een procedure te starten ter
behoud van de rechten van MyMove.

c. Schade aan een voertuig. Alvorens een voertuig te ontgrendelen, dient de Gebruiker
een voertuiginspectie uit te voeren aan de hand van de checklist die in de Applicatie
beschikbaar wordt gesteld, door een rondgang om het voertuig te maken en de
buitenkant van het voertuig visueel te inspecteren op schade. In geval van schade aan
het voertuig (anders dan reeds aangegeven in de Applicatie) dient de Gebruiker
MyMove hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via de Applicatie. Na toegang tot
het voertuig dient de Gebruiker ook het interieur te inspecteren en eventuele schade,
vervuiling of ontbrekende brandstof via dezelfde weg aan MyMove te melden. Indien
de Gebruiker verzuimt eventuele schade, gebreken of ontbrekende brandstof te melden
die gemakkelijk kan worden opgemerkt na het starten van de motor en die niet
onmiddellijk na het starten van de motor is gemeld, wordt deze schade of dit gebrek
toegeschreven aan de Gebruiker (die echter een geldig bewijs kan overleggen dat hij
niet verantwoordelijk is). De Gebruiker is eveneens aansprakelijk voor elke schade die
hij aan het voertuig toebrengt (zie artikel 9 hieronder) en hij dient dergelijke schade
onmiddellijk te melden aan MyMove via de Applicatie.

d. Begin- en eindzone. Elke huurperiode begint en eindigt in de zone die is
aangewezen in de Applicatie. Een Gebruiker zal zijn huurperiode niet kunnen
beëindigen indien het gehuurde voertuig niet correct binnen deze zone is geparkeerd.
Aan het einde van iedere huurperiode is de Gebruiker verplicht het voertuig af te
sluiten en in goede staat achter te laten (bijv. alle ramen gesloten, de lichten uit, alle
documenten in het voertuig, het interieur schoon).
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e. Opladen of bijtanken. De Gebruiker zal de resterende rijbereik en de toereikendheid
van het brandstofpeil of de elektrische lading van het door hem gebruikte voertuig in
de gaten houden en dient ervoor te zorgen dat de resterende rijbereik nooit onder de
tien (10) kilometer komt. Voertuigen worden in principe met een volle tank ter
beschikking gesteld en dienen ook met een volle tank te worden teruggebracht. Indien
het brandstofpeil bij het uitchecken niet vol is, dient de Gebruiker die een huurperiode
aanvangt dit onmiddellijk via de Applicatie aan MyMove te melden en een foto te
verstrekken waarop het werkelijke brandstofpeil te zien is.

f. Verbodsbepalingen. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat het
verboden is om:

- een voertuig te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals koeriers-, vervoers- en
leveringsdiensten, of om criminele of immorele handelingen te verrichten;

- een voertuig buiten België te gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan de
Operator/Werkgever;

. een voertuig te gebruiken in de instapplaatsen van havens, stations en luchthavens
die voor internationaal verkeer worden gebruikt;

- een voertuig verhuren, of een derde partij toestaan het te gebruiken;

- gevaarlijke, ontvlambare, giftige of andere gevaarlijke sto�en of voorwerpen te
vervoeren die bij wet verboden zijn;

- voorwerpen te vervoeren die door hun vorm, afmetingen of gewicht het veilig rijden
kunnen belemmeren of schade kunnen veroorzaken;

- rijden in laadgebieden van havens, stations en luchthavens;

- meer passagiers vervoert dan er veiligheidsgordels in het voertuig zijn;

- toestaan dat zuigelingen en kleine kinderen worden vervoerd zonder zich aan de wet
te houden;

- dieren te vervoeren (behalve in een gesloten kooi in de ko�erbak);

- vervuilen of het voertuig beschadigen;



MyMove Algemene Voorwaarden – B2C
14/02/2022

- voedsel of drank te eten of te drinken dat in het voertuig kan terechtkomen;

- te roken of elektronische sigaretten te gebruiken in het voertuig of passagiers toe te
staan dit te doen;

- alle aan het voertuig bevestigde voorwerpen of uitrusting te verwijderen;

- reparaties of wijzigingen uit te voeren of te laten uitvoeren;

- aanhangwagens, voertuigen of andere voorwerpen te trekken;

- overbelast het voertuig;

- rijden terwijl hij een mobiel communicatieapparaat gebruikt dat de bestuurder kan
afleiden;

- rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen;

- het voertuig te gebruiken voor motorsport, snelheidsproeven, snelheidswedstrijden,
het berijden van racecircuits of races;

- het voertuig gebruiken om deel te nemen aan een weddenschap of uitdaging;

- het voertuig te gebruiken voor tests, rijvaardigheidstraining of o�-road rijden;

- andere voertuigen jump-starten; en

- in het algemeen, enige toepasselijke wet overtreden bij het gebruik van de Diensten
of het voertuig.

g. Boetes of andere kosten. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle parkeergelden,
boetes, bekeuringen of andere kosten (inclusief kosten voor het opnieuw parkeren of
wegslepen van het voertuig, bijvoorbeeld indien de Gebruiker een voertuig niet naar
behoren heeft getankt) in verband met zijn gebruik van een voertuig of het niet
naleven van deze Algemene Voorwaarden. In geval van boetes of andere kosten zal de
Gebruiker het totaalbedrag van de boetes of andere kosten in rekening worden
gebracht, alsmede een bedrag van 30 euro aan administratiekosten.
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h. Ongevallen / materiële schade / diefstal. In geval van materiële schade aan het
voertuig of (poging tot) diefstal van het voertuig, wordt de laatste Gebruiker die het
voertuig heeft gebruikt als verantwoordelijke beschouwd en behoudt MyMove zich het
recht voor om, naargelang de omstandigheden, van deze laatste Gebruiker een
forfaitaire schadevergoeding te eisen als franchise voor de geleden schade,
onverminderd het recht van MyMove om de volledige vergoeding van alle kosten en
geleden schade te vorderen. Dit forfaitair bedrag is afhankelijk van het gehuurde
voertuig.

In geval van (poging tot) diefstal van het voertuig, materiële schade aan een voertuig
of een ongeval waarbij een voertuig betrokken is, of indien schade of letsel wordt
toegebracht aan een persoon of goed voortvloeiend uit het gebruik van het voertuig,
dient de Gebruiker:

- neem onmiddellijk contact op met de MyMove-klantenservice via de in-app chat en
volg de instructies over hoe u met de situatie omgaat en meewerkt;

- indien nodig de politie te verwittigen, maar in ieder geval wanneer een derde gewond
is of eigendommen van derden zijn beschadigd of in geval van diefstal;

- op de plaats van het incident blijven tot MyMove of de politie verdere instructies
geeft;

- zich te onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid jegens andere partijen of
van schuld;

- contactgegevens van andere partijen (met inbegrip van getuigen) te verkrijgen; en

- een ongevalsverslag in te vullen en binnen twee (2) werkdagen per e-mail terug te
sturen naar MyMove op hello@mymove.eu.

Indien het ongeval gedekt is door de verzekering van de Operator/Werkgever, zal
MyMove contact opnemen met de Gebruiker om de te volgen procedure nader te
omschrijven. De Gebruiker verbindt zich ertoe alle nodige informatie of documenten te
verstrekken.
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4. Ontbreken van herroepingsrecht voor de Gebruiker

Krachtens artikel VI.53, 12° en 13° van het Wetboek van economisch recht is het
herroepingsrecht van de Gebruiker gedurende 14 dagen in het onderhavige geval niet
van toepassing.

5. Verantwoordelijkheden van de Gebruiker en richtlijnen voor de Gebruiker

1. De Gebruiker verbindt zich ertoe:

● de Diensten, Website en/of Applicatie (met inbegrip van hun Account) niet te
gebruiken voor illegale doeleinden of doeleinden die de rechten (met inbegrip
van Intellectuele Eigendomsrechten) of belangen van MyMove, de Operator of
derden kunnen schaden, en in het bijzonder de Website en/of de Applicatie niet
te gebruiken voor de verspreiding van handelsgeheimen, virussen, schadelijke of
illegale informatie, of informatie die smakeloos, discriminerend of beledigend is
voor een persoon;

● de toegang tot de Website en/of de Applicatie niet te verstoren of zich geen
toegang te verscha�en tot de computersystemen van MyMove of deze te
wijzigen of te gebruiken om computervirussen, hackingaanvallen,
computerwormen, enz. te verzenden of misdrijven te plegen die als
computermisdrijven kunnen worden gekwalificeerd;

● geen gebruik te maken van enig automatisch systeem of software om gegevens
uit de Applicatie en/of van de Website te extraheren voor commerciële
doeleinden ("screen scraping") aangezien screen scraping van de Applicatie en
van de Website verboden is;

● zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden, de toepasselijke voorwaarden
van derden die diensten aanbieden waarvan de Gebruiker gebruik maakt (met
inbegrip van de voorwaarden van de Werkgever en/of Operator van de
Organisaties waarvan hij deel uitmaakt) en alle toepasselijke wet- en
regelgeving;

● te voldoen aan de geldende wetgeving voor het gebruik van de Diensten (met
inbegrip van, in voorkomend geval, het in bezit hebben van een geldig rijbewijs);

● dat zij de volledige bevoegdheid en rechtsbevoegdheid hebben om in te
stemmen met deze Algemene Voorwaarden en dat zij niet eerder zijn geschorst
of geblokkeerd van de Website en/of de Applicatie.
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2. Indien de Gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt, behoudt MyMove zich het recht
voor om de toegang tot de Diensten, de Website en/of de Applicatie (met inbegrip van
zijn Account) te verbieden en onmiddellijk te blokkeren, om deze toegang te verbieden
zonder terugbetaling van de gemaakte reservering of van het openstaande saldo en
om een procedure tot betaling van een schadevergoeding of van welke schade ook in
te stellen.

6. Persoonsgegevens, privacy en gebruik van geolocatiegegevens

MyMove acht de bescherming van Persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer
van de Gebruiker van groot belang. MyMove wenst de Gebruiker te informeren en de
Gebruiker controle te geven over wat er met zijn Persoonlijke Gegevens gebeurt. De
Persoonlijke Gegevens van de Gebruiker worden door MyMove beschermd
overeenkomstig het Privacybeleid van MyMove, dat beschikbaar is op
https://www.mymove.be alsook in het menu van de Applicatie, en overeenkomstig de
toepasselijke Belgische en Europese wetgeving inzake privacy en
gegevensbescherming. Het Privacybeleid van MyMove beschrijft hoe MyMove uw
Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, meedeelt, bekendmaakt (ook aan de
Operator/Werkgever) en beschermt. Niet alleen de rechten van de Gebruiker worden
hierin beschreven, maar ook hoe de Gebruiker deze kan uitoefenen.

7. Mobiliteitsbudget (alleen van toepassing op Gebruikers met een Account
gekoppeld aan hun Werkgever)

1. Het mobiliteitsbudget bestaat uit de mogelijkheid voor werknemers die via hun
Werkgever over een persoonlijke bedrijfswagen beschikken, om die persoonlijke
bedrijfswagen in te leveren in ruil voor een budget dat kan worden besteed aan alle
soorten mobiliteitsmiddelen (bv. taxi, openbaar vervoer, deelauto's, deelfietsen, enz.).

2. Het mobiliteitsbudget wordt verder gedefinieerd in de wet van 17 maart 2019
betre�ende de invoering van een mobiliteitsbudget en haar uitvoerend koninklijk
besluit(en), met dien verstande dat MyMove zich er niet toe verbindt een
mobiliteitsbudgetsysteem en, meer algemeen, Diensten aan te bieden, die binnen het
toepassingsgebied van deze wet zullen vallen en dat de Werkgever daarvoor als enige
verantwoordelijk is.

3. Het mobiliteitsbudget dat een werknemer op de Applicatie krijgt, wordt bepaald
door de Werkgever van de Gebruiker. In principe is het afhankelijk van het type
bedrijfswagen dat de werknemer inlevert: hoe duurder de wagen, hoe groter het
mobiliteitsbudget. Het mobiliteitsbudget is immers gelijk aan de totale
eigendomskosten van de bedrijfswagen (incl. leasing, verzekering, onderhoud,
brandstof, ...).
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4. Net zoals voor een bedrijfswagen of bedrijfsvoertuig, bepaalt elke Werkgever het
interne beleid dat zijn werknemers moeten aanvaarden alvorens gebruik te kunnen
maken van de Diensten aangeboden door MyMove. MyMove draagt geen enkele
verantwoordelijkheid en heeft geen enkele zeggenschap over dit interne beleid.

5. De Applicatie toont aan iedere Gebruiker het bedrag van zijn toegewezen
mobiliteitsbudget en alle voorgaande boekingen, met dien verstande dat de
synchronisatie tussen de betalingen en de Applicatie tot achtenveertig (48) uur kan
duren.

8. Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro en inclusief BTW en alle relevante belastingen, rechten of
andere indirecte bijdragen, die verschuldigd zouden zijn bij toepassing van de
desbetre�ende wetgeving.

2. De prijzen van het gebruik van een voertuig van een vloot van een Organisatie
worden rechtstreeks bepaald door de Operator of de Werkgever, wat betekent dat
MyMove niet de prijzen kiest van de mobiliteitsdiensten die toegankelijk zijn via de
Applicatie indien MyMove niet de Operator is (gebruik van de vloot van voertuigen van
de Organisatie). Deze prijzen kunnen variëren naargelang het gebruik ervan of
naargelang het aankoopmoment en alleen de Operatoren en Werkgevers of andere
dienstverleners zijn hiervoor verantwoordelijk.

3. Een onderscheid tussen privé- en beroepsreizen kan in de aanvraag door een
Werkgever worden gemaakt en door deze nader worden omschreven.

4. Wij aanvaarden enkel betalingen met kredietkaart (VISA, MasterCard).
Prepaidkaarten zijn uitgesloten. Bij de bevestiging van de reservering zal een
preautorisatie worden gevraagd voor een forfaitair bedrag afhankelijk van het type
voertuig (in geval van boetes, schade aan de voertuigen of andere kosten) en een
bedrag gelijk aan de geschatte kosten voor het gebruik van het voertuig voor de door
de Gebruiker gekozen huurperiode. Dit bedrag zal gedeblokkeerd worden ongeveer
achtentwintig (28) dagen na het einde van de huurperiode en de betaling van alle
verschuldigde bedragen door de Gebruiker.

9. Aansprakelijkheid

Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.
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1. Aansprakelijkheid MyMove: MyMove is enkel aansprakelijk tegenover de Gebruiker
voor schade of verliezen die rechtstreeks voortvloeien uit de schending door MyMove
van deze Algemene Voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van MyMove zal in geen
geval meer bedragen dan tweeduizend vijfhonderd (2.500) EUR en MyMove zal in geen
geval aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies geleden door of opgelegd aan
MyMove op basis van, voortvloeiend uit, met betrekking tot of als gevolg van het
misdadig, opzettelijk of grof nalatig handelen of nalaten van de Gebruiker bij het
gebruik van de Diensten of in verband met deze Algemene Voorwaarden.

MyMove is in geen geval aansprakelijk jegens de Gebruiker voor enige indirecte,
gevolg-, speciale of incidentele schade, verlies, corruptie of beschadiging, winstderving
of verlies van zaken voor enige aangelegenheid die verband houdt met deze Algemene
Voorwaarden, de Website, de Applicatie of enige door MyMove verleende Diensten,
zelfs indien MyMove op de hoogte was gebracht van de mogelijkheid van dergelijke
schade of indien dergelijke mogelijkheid redelijkerwijs voorzienbaar was, noch voor
enige vertraging of verzuim in de uitvoering van een van haar verplichtingen onder
deze Algemene Voorwaarden als gevolg van overmacht of enige andere oorzaak buiten
haar redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot internetstoring,
stroomuitval, explosie, brand, lockdown, oorlog of terrorisme.

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van MyMove uitsluiten
of beperken voor:

- overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid of opzettelijk
wangedrag; of

- fraude.

Elke uitsluiting of beperking hierin ten gunste van MyMove is van toepassing voor zover
maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

2. Aansprakelijkheid van de Gebruiker: de Gebruiker erkent aansprakelijk te zijn voor
alle schade, verliezen en kosten die voortvloeien uit de niet-naleving van deze
Algemene Voorwaarden. De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe MyMove en de
Operator/Werkgever volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade,
verliezen en kosten die voortvloeien uit: (i) een criminele of immorele daad gepleegd
door de Gebruiker of enige andere niet-naleving van de toepasselijke wetten tijdens of
door het gebruik van de Diensten door deze Gebruiker; (ii) schade aan een voertuig die
tijdens zijn huurperiode is ontstaan; (iii) het niet naleven door de Gebruiker van deze
Algemene Voorwaarden, of zijn nalatigheid, grove nalatigheid en opzettelijk
wangedrag.
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De Gebruiker verbindt zich ertoe mee te werken aan elk onderzoek of elke evaluatie
met betrekking tot schade, verlies of kosten die voortvloeien uit deze Algemene
Voorwaarden en elk incident met betrekking tot de uitvoering ervan.

10. Disclaimer van garanties

MyMove en de Operators/Werkgevers garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen
niet dat het gebruik van de Diensten ononderbroken of foutloos zal zijn, en de
Gebruikers stemmen ermee in dat MyMove en/of een Operator van tijd tot tijd de
Diensten of een voertuig van een vloot voor onbepaalde tijd kan verwijderen, of de
Diensten op elk moment kan annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan de
Gebruikers. De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat zijn gebruik van, of
onmogelijkheid tot gebruik van, de Diensten op zijn eigen risico is. De Diensten en alle
producten en diensten die via de Website of de Applicatie aan de Gebruiker worden
geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door MyMove) geleverd "zoals ze
zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn", zonder garanties van welke aard ook, voor zover
mogelijk in toepassing van de Belgische wet, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met
inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een
bepaald doel, titel en niet-inbreuk.

11. Links naar websites of diensten van derden en toepassing van hun
voorwaarden

De Website en/of de Applicatie bevatten links naar websites of diensten van derden die
geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door MyMove. MyMove heeft
geen controle over, aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, geeft geen garantie
voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden.
De Gebruiker erkent verder en gaat ermee akkoord dat MyMove niet verantwoordelijk
of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of
beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen
op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of
diensten.

12. Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Applicatie (in
objectcode- en broncodevorm), de onderliggende modellen en algoritmen van de
Applicatie en van de Website, het merk en logo van MyMove, met inbegrip van alle
rechten, aanspraken en belangen daarin, blijven te allen tijde het uitsluitende en
exclusieve eigendom van MyMove en, indien van toepassing, haar licentiegevers, en de
Gebruiker verkrijgt geen rechten, aanspraken of belangen (met inbegrip van, doch niet
beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten) daarin uit hoofde van deze Algemene
Voorwaarden, met uitzondering van de beperkte gebruikersrechten die hieronder
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uitdrukkelijk worden verleend. Indien de Gebruiker, niettegenstaande enig verbod
terzake, de Applicatie en/of de Website wijzigt of daarvan afgeleide werken maakt,
bezit MyMove alle rechten, aanspraken en belangen, met inbegrip van Intellectuele
Eigendomsrechten, in en op dergelijke wijzigingen en afgeleide werken en draagt de
Gebruiker hierbij alle rechten, aanspraken en belangen, met inbegrip van Intellectuele
Eigendomsrechten, in dergelijke wijzigingen en afgeleide werken over aan MyMove,
zonder kosten voor laatstgenoemde.

2. De Gebruiker stemt ermee in: (1) geen Intellectuele Eigendomsrechten in de
Applicatie en op de Website te verwijderen; (2) de Applicatie en de Website niet te
verkopen, over te dragen, te verhuren, te leasen, toegang te verlenen of in sublicentie
te geven aan derden; (3) de Applicatie en de Website niet te wijzigen of aan te passen;
(4) geen reverse-engineering toe te passen, de Applicatie en de Website niet te
demonteren, te decompileren of te proberen broncode af te leiden van de Applicatie en
de Website; (5) geen afgeleide werken voor te bereiden van de Applicatie en de
Website en (6) het merk "MyMove" niet te gebruiken of te registreren.

3. MyMove kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor elk onrechtmatig of
frauduleus gebruik van haar naam, haar logo, haar merk of adressen.

13. Beëindiging

1. Gebruikers kunnen het gebruik van de Diensten te allen tijde beëindigen met
inachtneming van een opzegtermijn van vijftien (15) dagen en, in voorkomend geval,
met inachtneming van de voorwaarden zoals bepaald binnen het interne beleid van
hun Werkgever.

2. MyMove kan de levering van de Diensten te allen tijde beëindigen, zonder
opzegtermijn en elke Operator/Werkgever kan de terbeschikkingstelling van zijn vloot
via de Applicatie beëindigen mits een opzegtermijn overeengekomen tussen MyMove
en deze Operator/Werkgever.

3. MyMove heeft te allen tijde het recht om naar eigen goeddunken, met onmiddellijke
of tijdelijke ingang, een Account te deactiveren, te beëindigen of op te schorten indien
een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet, of indien MyMove redelijke redenen
heeft om aan te nemen dat een dergelijke gebeurtenis zich heeft voorgedaan: de
Gebruiker pleegt een criminele of immorele daad of een schending van de toepasselijke
wetten tijdens of door het gebruik van de Diensten door die Gebruiker of, in het
algemeen, de Gebruiker leeft deze Algemene Voorwaarden niet na, ongeacht of dit
gebeurt door nalatigheid, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of anderszins.

4. In geval van deactivering, beëindiging of opschorting van zijn Account, zal de
Gebruiker niet langer gerechtigd zijn de Applicatie en de Diensten te gebruiken (voor
de duur van deze deactivering of opschorting, al naar gelang het geval).
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14. Algemene bepalingen en bevoegdheid

1. De Gebruiker aanvaardt dat MyMove het recht heeft om de Gebruiker per pop-up op
de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden. De
Gebruiker kan de Applicatie, de Website en de Diensten na de ingangsdatum van een
wijziging niet blijven gebruiken zonder deze wijziging vooraf te aanvaarden.

2. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is
of in strijd is met de toepasselijke wetgeving, zal een dergelijke bepaling automatisch
worden beperkt of gewijzigd om deze geldig of afdwingbaar te maken voor zover
maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, en zullen alle overige
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven.

3. Het enkele feit dat MyMove zich op een bepaald ogenblik niet beroept op een
bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een
verklaring van afstand om van die bepaling gebruik te maken en zich erop te beroepen.

4. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in
overeenstemming met de Belgische wetgeving en elk geschil met betrekking daartoe
moet worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van
Brussel.

15. Vragen

1. Indien u nog vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden of de uitvoering ervan
of indien u ondersteuning nodig heeft bij het gebruik van de Applicatie, kunt u contact
opnemen met uw Operator en/of Werkgever of MyMove (per e-mail op
hello@mymove.eu).

2. Voor vragen of klachten die rechtstreeks verband houden met de diensten die door
derde dienstverleners worden uitgevoerd, dient u zich rechtstreeks te wenden tot de
klantendienst van de betrokken dienstverlener, zoals beschreven in hun algemene
voorwaarden (bijvoorbeeld in geval van problemen met een voertuig, in geval van een
staking, bij een ongeval, enz.).


