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MyMove – B2B Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen gemakkelijk geraadpleegd en gedownload
worden op de MyMove mobiele applicatie en op de MyMove website.

Ze zijn van toepassing vanaf 15/07/2022 en vervangen alle voorgaande algemene
voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke klanten, naast alle
algemene of bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op elk soort product of
dienst dat rechtstreeks of onrechtstreeks op de Applicatie, per e-mail of per telefoon
wordt aangeboden, met inbegrip van producten en diensten die door derden worden
aangeboden, en hebben voorrang op alle andere voorwaarden die niet van MyMove
afkomstig zijn.

INTRODUCTIE

1. MyMove, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1050
Brussel, Belvédèrestraat 29 (België), ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel onder ondernemingsnummer 0776.513.011
(hierna "MyMove" genoemd), heeft een mobiele applicatie ontwikkeld die tot
doel heeft een instrument aan te bieden dat werkgevers ("Werkgever(s)") en
andere organisaties (zoals autohandelaars, garagisten, autoverhuurbedrijven,
enz.) ("Operator(s)") in staat stelt hun vloot van gedeelde voertuigen (de
"Vloot") ter beschikking te stellen van geregistreerde gebruikers of
werknemers onder voorwaarden die verder worden bepaald door de
betrokken Werkgever of Operator (de "Applicatie"). Deze Vloot, bestaande uit
voertuigen die eigendom zijn van of rechtstreeks geleased worden door
voornoemde Werkgevers/Operators (de "Uitgeruste voertuigen") en/of uit
voertuigen die door MyMove aan de Werkgevers/Operators worden verhuurd
(de "Verhuurde voertuigen"), is verbonden met de Applicatie dankzij een
door MyMove ontwikkelde technologie.

2. In dit kader wenst MyMove partnerschappen aan te gaan met verschillende
ondernemingen, Werkgevers of Operators, om met hen samen te werken
teneinde hen in staat te stellen een dergelijke carsharingdienst aan te bieden
via de Applicatie.

3. De persoon die zijn toestemming geeft voor de toepassing van deze
algemene voorwaarden voor B2B-diensten (de "Algemene Voorwaarden" of
de "Overeenkomst") wenst een zodanige samenwerking aan te gaan met
MyMove zodat geregistreerde gebruikers of werknemers (de "Gebruikers" en
de "Gekwalificeerde Werknemers") gebruik kunnen maken van de Applicatie
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en de diensten die daarop worden aangeboden, op kosten van de Gebruikers
of op kosten van de Werkgever zelf.

4. Deze Algemene Voorwaarden vormen, samen met de Bijzondere
Voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) die door de betrokken
Werkgever/Operator aanvaard zijn, de commerciële overeenkomst die
gesloten is tussen voornoemde Werkgever/Operator en MyMove (de
"Partijen") en die de modaliteiten en voorwaarden ervan vastlegt.

5. Indien u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden of de uitvoering
ervan of indien u ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen met
MyMove via e-mail op hello@mymove.co.

Artikel 1 : Definities en interpretatie

1.1. Voor de toepassing van deze Overeenkomst hebben de termen die met een
hoofdletter worden geschreven de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden of Overeenkomst: de onderhavige
overeenkomst/voorwaarden tussen de Partijen, samen met de Bijzondere
Voorwaarden die door de Werkgever/Opdrachtgever zijn aanvaard, waarin de
voorwaarden worden vastgesteld waaronder MyMove en voornoemde
Werkgever/Opdrachtgever zullen samenwerken om het gebruik van hun Vloot via de
Applicatie mogelijk te maken.

Applicatie: de mobiele mobiliteitsapplicatie, ontwikkeld, onderhouden en beheerd
door MyMove, die tot doel heeft Gebruikers / Gekwalificerende Werknemers een
instrument aan te bieden waarmee zij op eigen kosten of op kosten van hun
Werkgever voertuigen van een Vloot kunnen reserveren en gebruiken, met dien
verstande dat deze Applicatie de naam MyMove zal dragen of door MyMove van een
"whitelabel" zal worden voorzien (en vervolgens volgens de instructies van de
Werkgever of de Operator van een "brandname" zal worden voorzien).

Bijzondere Voorwaarden: elke andere tussen de Partijen besproken en aanvaarde
voorwaarde met betrekking tot de bijzonderheden van elke situatie (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, de door MyMove opgestelde en door de
Werkgever/Opdrachtgever aanvaarde o�erte en elke e-mail die, onder andere, de
details bevat van hun overeenkomst met betrekking tot de samenstelling van de
Vloot, de prijszetting, de duur, enz.).

Gebeurtenis van Overmacht: een onvoorziene gebeurtenis, die zich voordoet na de
Ingangsdatum en die buiten de redelijke controle van de getro�en Partij valt, voor
zover een dergelijke gebeurtenis de getro�en Partij verhindert en/of vertraagt om
haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen en de getro�en
Partij niet de directe of indirecte oorzaak van een dergelijke gebeurtenis is en niet in
staat is om een dergelijke gebeurtenis tegen redelijke kosten te voorkomen of te
verwijderen.
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Gebruiker: elke natuurlijke persoon die in de Vloot van de Operator is geregistreerd
door middel van zelfregistratie via de Applicatie, wiens identiteit en rijbewijs door
MyMove zijn geverifieerd, , die de B2C algemene voorwaarden van MyMove heeft
aanvaard en die heeft aanvaard deel uit te maken van het in deze Overeenkomst
beschreven project.

Gehuurde voertuigen: voertuigen die door de Werkgever / Operator gehuurd
worden van MyMove en die deel uitmaken van de Vloot, zoals verder gedetailleerd in
de Bijzondere Voorwaarden.

Gekwalificeerde Werknemer: iedere natuurlijke persoon die met de Werkgever
verbonden is door een van kracht zijnde en niet beëindigde arbeidsovereenkomst,
die door de Werkgever geselecteerd is, wiens identiteit en rijbewijs door de
Werkgever geverifieerd zijn, die de B2C algemene voorwaarden van MyMove
aanvaard heeft en die aanvaard heeft deel uit te maken van het in deze
Overeenkomst beschreven project. Elke Gekwalificeerde Werknemer geniet van een
MyMove Budget krachtens een overeenkomst aangegaan door die werknemer en de
Werkgever als enige en enige partij.

Informatie: alle informatie, gegevens, verslagen, intellectuele eigendom, knowhow,
proces- en handelsgeheimen, in welke vorm dan ook, die door of namens een Partij
aan de andere Partij worden verstrekt of informatie van een Partij die de andere
Partij op andere wijze ontvangt krachtens of in verband met de Overeenkomst, met
inbegrip van de informatie betre�ende de Partij en haar verbonden
vennootschappen, activiteiten, financiën, planning, faciliteiten, producten,
technieken en processen. De Informatie kan bijvoorbeeld, maar zonder zich daartoe
te beperken, uitvindingen, producten, processen, technische methoden, formules,
projecten, ontwikkelingen, plannen, onderzoeksgegevens, financiële gegevens,
persoonsgegevens, software, lijsten van klanten, lijsten van leveranciers en alle
andere gegevens betre�ende klanten of de kennis van het bestaan van klanten of de
vooruitzichten van de betrokken Partij (en haar verbonden vennootschappen in het
geval van MyMove) omvatten.

Ingangsdatum: de ingangsdatum van deze Overeenkomst, zijnde de datum waarop
de Werkgever/Operator zijn instemming met de toepassing daarvan heeft betuigd.

Intellectuele eigendomsrechten: octrooien, gebruiksmodellen, tekeningen en
modellen (al dan niet voor registratie vatbaar), chip topografierechten,
databankrechten en andere soortgelijke bescherming, auteursrechten,
handelsmerken, handelsnamen, handelsjurken, handelsgeheimen, uitvindingen en/of
andere industriële en/of intellectuele eigendomsrechten, en aanvragen, verdelingen,
voortzettingen, vernieuwingen, herexamens en heruitgaven daarvan.

MyMove Budget: het maandelijks budget toegekend door de Werkgever aan elke
Gekwalificeerde Werknemer dat kan worden gebruikt om voertuigen van een Vloot
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te boeken op de Applicatie en dat kan overeenstemmen met het budget toegekend
aan een Gekwalificeerde Werknemer op een ander platform (bijvoorbeeld het
"Mbrella” platform) en/of met een mobiliteitsbudget zoals gedefinieerd door de wet
van 17 maart 2019 betre�ende de invoering van een mobiliteitsbudget, met dien

verstande dat MyMove zich niet mengt in, niet wordt beïnvloed door en geen enkele
verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot, de relatie tussen een Werkgever en
zijn werknemers betre�ende de vaststelling van elk persoonlijk mobiliteitsbudget, de
voorwaarden ervan en de naleving van de wet en in het bijzonder de fiscale en
sociale wetgeving met betrekking tot het mobiliteitsbudget. Als dusdanig en in
voorkomend geval, is de Werkgever de enige verantwoordelijke om ervoor te zorgen
dat zijn Gekwalificeerde Werknemers recht hebben op een mobiliteitsbudget onder
de voorwaarden van de wet van 17 maart 2019 betre�ende de invoering van een
mobiliteitsbudget.

Operator: een autodealer, garagehouder, autoverhuurder of elke andere
onderneming die toestemming geeft voor de toepassing van deze Overeenkomst,
wanneer er geen Werkgever bij betrokken is, en die een overeenkomst met MyMove
wil sluiten om de Gebruikers in staat te stellen gebruik te maken van de Applicatie en
de door haar ontwikkelde Vloot (met name Uitgeruste voertuigen), op eigen kosten
van de Gebruiker.

Partij: MyMove en de Werkgever / Operator die deze Algemene Voorwaarden,
inclusief de Bijzondere Voorwaarden, heeft aanvaard.

Persoonlijke Reis: elke reis die een Gekwalificeerde Werknemer om persoonlijke
redenen maakt en elke reis tussen zijn woonplaats en de plaats waar hij werkt.

Uitgeruste voertuigen: voertuigen die eigendom zijn van en verzekerd zijn door de
Werkgever / Operator die deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en uitgerust zijn
met een technologie die door MyMove verkocht wordt om ze deel te laten uitmaken
van de Vloot, zoals verder gedetailleerd in de Bijzondere Voorwaarden.

Vloot: de vloot van gedeelde voertuigen die door de Werkgever / Operator ter
beschikking worden gesteld (Uitgeruste voertuigen) of door MyMove aan de
Werkgever / Operator ter beschikking worden gesteld (Gehuurde voertuigen), zoals
nader omschreven in de Bijzondere Voorwaarden, en gekoppeld aan de Applicatie.

Werkdag: een dag (andere dan een zaterdag of zondag) waarop de banken in België
geopend zijn voor de normale bedrijfsuitoefening.

Werkgever: de persoon die toestemming geeft voor de toepassing van deze
Overeenkomst, wanneer er geen Operator bij betrokken is, en die een overeenkomst
met MyMove wil sluiten om (een deel van) zijn personeelsleden of werknemers, de
Gekwalificeerde Werknemers, in staat te stellen de Applicatie en de Vloot te
gebruiken, op zijn kosten.

Zakenreis: elke reis die een Gekwalificeerde Werknemer om beroepsredenen maakt.
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1.2. Interpretatie

1.2.1. Het enkelvoud omvat het meervoud en omgekeerd.

1.2.2. De woorden " zal zich naar beste kunnen inspannen " of "zich tot het uiterste
inspannen" (of elke soortgelijke uitdrukking of elke afleiding daarvan) moeten
worden opgevat als een middelenverbintenis.

1.2.3. De woorden "omvatten", "met inbegrip van", "omvat" en alle vormen en
afleidingen daarvan beteken “onder meer, maar niet beperkt tot”.

1.2.4. De in deze Overeenkomst gebruikte titels en kopjes zijn slechts opgenomen om
de lezing van deze Overeenkomst te vergemakkelijken en geven op geen enkele
wijze de door de Partijen beoogde interpretatie weer. Zij mogen niet in aanmerking
worden genomen voor de interpretatie van deze Overeenkomst.

1.2.5. Verwijzingen naar Artikelen en leden in deze Overeenkomst zijn verwijzingen
naar de Artikelen en leden van deze Overeenkomst, tenzij anders vermeld.

Artikel 2: Doel en toepassingsgebied van de Overeenkomst

2.1. In de Overeenkomst worden de beginselen en modaliteiten van de relatie tussen
de Partijen uiteengezet, alsmede de respectieve rechten en verbintenissen van de
Partijen in het kader van deze Overeenkomst.

2.2. De Partijen erkennen en aanvaarden dat elke Partij soortgelijke regelingen en/of
overeenkomsten met derden kan sluiten, dat geen exclusiviteit wordt verleend en dat
niets in de Overeenkomst het recht van elke Partij op een dergelijke samenwerking
met derden beperkt.

Artikel 3: Diensten

3.1. Beginsel

3.1.1. MyMove verleent de Gebruikers/Gekwalificeerde Werknemers toegang tot de
Applicatie, met dien verstande dat elke Gebruiker/Gekwalificeerde Werknemer via
de Applicatie toegang heeft tot de gehele of een gedeelte van een Vloot, zulks
uitsluitend ter beoordeling van de Werkgever/Operator.

3.1.2. Elke Gebruiker/Gekwalificeerde Werknemer kan elk voertuig van de Vloot
gebruiken waartoe hij toegang heeft, op elk moment tijdens de duur van deze
Overeenkomst, afhankelijk van de beschikbaarheid van het voertuig.
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3.2. Registratie en accounts van Gebruikers

3.2.1. Alle Gebruikers moeten worden ingeschreven om gebruik te kunnen maken van
de Applicatie en de Vloot.

3.2.2. De inschrijving kan vereisen dat elke Gebruiker een aantal persoonsgegevens
verstrekt, die nodig zijn om gebruikersaccounts op de Applicatie aan te maken. Deze
persoonsgegevens worden rechtstreeks door de Gebruiker op de Applicatie verstrekt
en worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van MyMove, dat
beschikbaar is op de Applicatie en op de website van MyMove.

3.2.3. Elke inschrijving door een nieuwe Gebruiker gebeurt in principe onmiddellijk of
ten laatste vijf (5) Werkdagen nadat het inschrijvingsproces door deze Gebruiker is
voltooid.

3.2.4. Alle Gebruikers die gebruik wensen te maken van de Applicatie worden
verzocht de B2C algemene voorwaarden van MyMove te aanvaarden bij het eerste
gebruik van de Applicatie.

3.3. Registratie, accounts en MyMove Budgetten van Gekwalificeerde Werknemers

3.3.1. Elke Gekwalificeerde Werknemer wordt rechtstreeks door MyMove
ingeschreven op de Applicatie, op basis van de persoonsgegevens die rechtstreeks
door de Gekwalificeerde Werknemers of door hun Werkgever worden verstrekt
overeenkomstig het mobiliteitsbeleid van die Werkgever en onder diens
verantwoordelijkheid.

3.3.2. Na voornoemde inschrijving zal elke Gekwalificeerde Werknemer elk voertuig
van de Vloot van zijn Werkgever kunnen gebruiken, op elk moment tijdens de duur
van deze Overeenkomst, onder voorbehoud van beschikbaarheid, en dit gebruik
betalen met zijn MyMove Budget via de Applicatie, met dien verstande dat MyMove
niet verantwoordelijk is voor het bedrag van het MyMove Budget, dat uitsluitend
wordt bepaald door de Werkgever, en het gebruik ervan door de Gekwalificeerde
Werknemer.

3.3.3. Elke inschrijving door een nieuwe Gekwalificeerde Werknemer zal in principe
onmiddellijk gebeuren of ten laatste vijf (5) Werkdagen nadat het
inschrijvingsproces is voltooid.

3.3.4. Alle Gekwalificeerde Werknemers die gebruik wensen te maken van de
Applicatie worden verzocht de B2C algemene voorwaarden van MyMove te
aanvaarden bij het eerste gebruik van de Applicatie.

3.4. Vloot

3.4.1. De Vloot van gedeelde voertuigen die via de Applicatie beschikbaar zijn voor
reservering door Gebruikers/Gekwalificeerde Werknemers bestaat uit verschillende
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voertuigen, waarvan sommige door de Werkgever/Operator worden gehuurd van
MyMove (de "Gehuurde voertuigen") en andere eigendom zijn van de
Werkgever/Operator en zijn uitgerust met een technologie die door MyMove is
ontwikkeld om ze deel te laten uitmaken van de Vloot (de "Uitgeruste voertuigen").
Alle voertuigen die deel uitmaken van de Vloot worden opgesomd in de Bijzondere
Voorwaarden. De voertuigen van de Vloot kunnen enkel worden gebruikt door

Gebruikers/Gekwalificeerde Werknemers, behalve wanneer anders vermeld in de
Bijzondere Voorwaarden.

3.4.2. Elke Partij blijft verantwoordelijk voor het verzekeren van haar voertuigen zoals
vereist door de toepasselijke wetgeving (de Werkgever/Operator voor de Uitgeruste
voertuigen en MyMove voor de Gehuurde voertuigen), met dien verstande dat de
Werkgever/Operator verantwoordelijk is voor het gebruik van elk voertuig van de
Vloot en voor elke schade die daarmee verband houdt, met inbegrip van de betaling
van elk bedrag en dat de Werkgever/Operator zich er uitdrukkelijk toe verbindt
MyMove volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, verliezen en
kosten die voortvloeien uit het gebruik van elk voertuig van de Vloot door een
Gebruiker/Gekwalificeerde Werknemer.

3.4.3. Het reserveren, vergrendelen en ontgrendelen van voertuigen van de Vloot
gebeurt rechtstreeks op de Applicatie.

3.4.4. Om een Gebruiker/Gekwalificeerde Werknemer in staat te stellen een reis te
beëindigen met een voertuig van de Vloot, dient dit voertuig geparkeerd te worden
in de zone die door Partijen gezamenlijk is gedefinieerd in de Bijzondere
Voorwaarden.

3.4.5. Elke Partij kan verzoeken om een wijziging van de samenstelling van de Vloot.
Beide Partijen verbinden zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen om een
dergelijke wijziging binnen drie (3) weken door te voeren indien dit materieel
mogelijk is en de redenen van de onmogelijkheid om aan het verzoek te voldoen, in
voorkomend geval, toe te lichten.

3.4.6. De boeking tarieven van een voertuig van de Vloot kunnen worden voorgesteld
door MyMove maar worden uitsluitend bepaald door de Werkgever/Operator die
later een wijziging van deze tarieven kan vragen aan MyMove. Beide Partijen
verbinden zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen om een dergelijke wijziging
binnen drie (3) Werkdagen door te voeren indien dit materieel mogelijk is, met dien
verstande dat deze wijziging door de Werkgever/Operator aan de
Gebruikers/Gekwalificeerde Werknemers zal worden uitgelegd. MyMove zal de
redenen van de onmogelijkheid om aan het verzoek te voldoen, in voorkomend
geval, toelichten.

3.4.7. De Werkgever/Operator kan MyMove verzoeken om bijkomende diensten voor
het onderhoud van de Vloot uit te voeren (zoals carwash, technisch onderhoud, ...)
tegen betaling van specifieke tussen de Partijen overeengekomen vergoedingen.
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3.5. Alleen voor Gekwalificeerde Werknemers: Zakenreizen en Persoonlijke reizen

3.5.1. Twee soorten reizen kunnen worden gerealiseerd door Gekwalificeerde
Werknemers: Zakenreizen of Persoonlijke reizen.

3.5.2. Een Gekwalificeerde Werknemer moet, vóór elke boeking van een voertuig van
de Vloot, op de Applicatie aangeven of de betre�ende reis een Zakenreis of een
Persoonlijke Reis is, onder de volgende voorwaarden:

(i) Persoonlijke reizen moeten worden geboekt op het MyMove Budget van de
betre�ende Gekwalificeerde Werknemer;

(ii) Zakenreizen worden niet geboekt op het MyMove Budget van de betrokken
Gekwalificeerde Werknemer.

3.5.3. De Werkgever erkent dat de verklaring van iedere Gekwalificeerde Werknemer
over de kwalificatie van de reis (Zakenreis of Persoonlijke reis) op de Applicatie niet
door MyMove kan worden geverifieerd en dat MyMove ter zake geen enkele
aansprakelijkheid draagt, noch voor de Werkgever een reden vormt om betaling als
bedoeld in Artikel 6 te weigeren.

3.6. Webdashboard

De Werkgever/Operator kan MyMove verzoeken om toegang te verkrijgen tot een
specifiek webdashboard dat door MyMove is ontwikkeld en wordt onderhouden en
dat informatie en statistieken biedt met betrekking tot het gebruik van zijn Vloot,
tegen betaling van specifieke tussen de Partijen overeengekomen vergoedingen.

3.7. Witgelabelde Applicatie

3.7.1. De Werkgever/Operator kan MyMove verzoeken een "white-labelled" en
"Employer/Operator-branded" versie van de Applicatie en van het in Artikel 3.6
bedoelde webdashboard te ontwikkelen, die dan rechtstreeks door de
Werkgever/Operator worden beheerd, tegen betaling van specifieke tussen de
Partijen overeengekomen vergoedingen.

3.7.2. In dat geval zal de Werkgever/Operator zijn Gekwalificeerde
Werknemers/Gebruikers uitdrukkelijk laten instemmen met MyMove B2C algemene
voorwaarden of met een set algemene voorwaarden die alle in MyMove B2C
algemene voorwaarden bestaande bepalingen bevat en specifiek MyMove
beschermt, met dien verstande dat de Werkgever/Operator nadere bepalingen kan
toevoegen, MyMove-verwijzingen kan verwijderen, de lay-out en de structuur van de
MyMove B2C algemene voorwaarden kan aanpassen, mits de nieuw vastgestelde
voorwaarden (i) geen wijziging brengen in de betekenis en de rechtsgevolgen van de
MyMove B2C algemene voorwaarden voor MyMove en (ii) wel MyMove omvatten
wanneer dat relevant is. Een concept set van B2C algemene voorwaarden die
voldoen aan dit Artikel is als bijlage bij deze Overeenkomst gevoegd.
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3.7.3. MyMove zal de Werkgever/Operator ijverig bijstaan bij het oplossen van
eventuele technische problemen die het gebruik van de white-labelled applicatie
nadelig beïnvloeden en bijstand verlenen aan haar medewerkers in geval van vragen
van Gebruikers/ Gekwalificeerde Werknemers die niet door de Werkgever/Operator
kunnen worden beantwoord.

Artikel 4: Onafhankelijkheid

Elke Partij opereert, en zal blijven operen, in eigen naam, in eigen naam, met eigen
handelsnaam, voor eigen rekening en op eigen risico, en niets in de Overeenkomst is
bedoeld of zal worden geïnterpreteerd als toestemming voor een Partij om enige
aansprakelijkheid of schuld van welke aard dan ook te creëren of aan te gaan in
naam van of voor rekening van de andere Partij of om op te treden voor of
verantwoordelijk te zijn voor de prestaties van de andere Partij op welke wijze dan
ook.

Artikel 5: Samenwerking tussen de Partijen

5.1. Elke Partij garandeert dat zij het recht heeft haar verplichtingen uit hoofde van
de Overeenkomst na te komen en de andere Partij de rechten te verlenen die in de
Overeenkomst zijn neergelegd.

5.2. Elke Partij verbindt zich ertoe te goeder trouw met de andere Partij samen te
werken met het oog op de goede uitvoering van de Overeenkomst.

5.3. Elke Partij zal aan de andere Partij de nodige informatie verscha�en om een
goede uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken en zal indien nodig
ondersteuning bieden.

5.4. MyMove is niet verantwoordelijk voor enige verplichting die bestaat tussen de
Werkgever/Operator en de Gekwalificeerde Werknemers/Gebruikers van deze
Werkgever/Operator Vloot.

5.5. MyMove is verantwoordelijk voor het beheer van de Applicatie tenzij anders
overeengekomen tussen Partijen of in het geval als bedoeld in Artikel 3.7.

Artikel 6: Prijs en betalingsvoorwaarden

6.1. De Werkgever/Operator zal maandelijks vaste vergoedingen betalen zoals
gedetailleerd in de Bijzondere Voorwaarden, zoals de "gebruikersvergoeding" voor
elke Gebruiker/Gekwalificeerde Werknemer; en/of de "voertuigvergoeding" voor elk
voertuig dat deel uitmaakt van de Vloot, ongeacht of deze voertuigen Gehuurde
voertuigen dan wel Uitgeruste voertuigen zijn; en/of de "ondersteunings- en
platformvergoeding" voor het ter beschikking stellen van de Applicatie. Partijen
kunnen eventuele andere vergoedingen overeenkomen zoals nader omschreven in
de Bijzondere Voorwaarden.



10
MyMove B2B Algemene Voorwaarden

15/07/2022

6.2. Andere facturen kunnen worden verstuurd voor (i) de huurprijs van Gehuurde
voertuigen en/of (ii) bijkomende diensten zoals bedoeld in Artikels 3.4.7, 3.6 en/of 3.7,
naargelang het geval en zoals verder gedetailleerd in de Bijzondere Voorwaarden.

6.3. De eerste factuur die MyMove naar de Werkgever/Operator stuurt, bevat naast
de bedragen vermeld in Artikels 6.1 en 6.2, de setupkosten voor de uitvoering van
deze Overeenkomst voor elk Uitgerust voertuig dat deel uitmaakt van de Vloot, zoals

gedetailleerd in de Bijzondere Voorwaarden (aankoop van sharing dongles,
installatie, branding van het voertuig en levering, enz).

6.4. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW.

6.5. De facturen worden één keer per maand verstuurd op basis van een verslag
opgesteld door MyMove en worden binnen dertig (30) dagen betaald.

6.6. Elk bedrag dat niet betaald is binnen de contractueel overeengekomen
termijnen, die met wederzijdse schriftelijke toestemming van de Partijen kunnen
worden verlengd, zal rente geven aan twee (2) keer de wettelijke rentevoet tot de
betaling van dit onbetaalde bedrag. Indien de Werkgever/Operator zich in een
situatie van betalingsachterstand bevindt, is hij van rechtswege aan MyMove een
forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten verschuldigd, waarvan het bedrag
wordt vastgesteld overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betre�ende de
bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en haar decreten.

6.7. In geval van onenigheid over het bedrag van een factuur, zullen de Partijen te
goeder trouw samenwerken om dit bedrag te regelen. De maandelijkse rapporten
die bij de maandelijkse facturen van MyMove zijn gevoegd, hebben voorrang, tenzij
de Werkgever/Operator binnen tien (10) dagen na ontvangst van deze rapporten
kan aantonen dat er een vergissing is gebeurd. Na deze termijn is elk maandrapport
definitief.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid

7.1. Onverminderd artikel 9 zal geen van beide Partijen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere Partij ontvangen Informatie aan derden
bekendmaken en/of gebruiken, met inbegrip van stukken Informatie die vóór de
Ingangsdatum zijn ontvangen - ongeacht of deze al dan niet onder een eerder
gesloten specifieke geheimhoudingsovereenkomst vielen -, behalve aan haar
verbonden vennootschappen, onderaannemers, leveranciers, agenten en adviseurs
die op een "need to know"-basis aan de uitvoering van de Overeenkomst werken,
mits deze derden gebonden zijn door soortgelijke geheimhoudingsverplichtingen als
die welke in de Overeenkomst zijn opgenomen.

7.2. Elke Partij zal welke Informatie dan ook alleen gebruiken voor de uitvoering van
haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst.
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7.3. Onder “Informatie” (zoals gedefinieerd) wordt echter niet verstaan informatie
waarvan de betrokken Partij kan vaststellen:
(i) op het moment van openbaarmaking, tot het publieke domein behoort of later
deel gaat uitmaken van het publieke domein zonder schending door de Partij van de
hierin vervatte geheimhoudingsverplichtingen; of
(ii) vóór bekendmaking krachtens deze Overeenkomst, rechtmatig in het bezit van de
Partij was en niet onderworpen is aan vertrouwelijkheidsverplichtingen tussen de
Partijen; of

(iii) aan de Partij werd of wordt bekendgemaakt door een derde die, voor zover de
Partij bekend is, niet gebonden is door enige vertrouwelijkheidsverplichting jegens
de andere Partij; of
(iv) door de Partij onafhankelijk werd of wordt ontwikkeld zonder gebruikmaking van
of verwijzing naar de Informatie.

7.4. Een Partij heeft het recht om Informatie van de andere Partij bekend te maken in
overeenstemming met een gerechtelijk of ander overheidsbevel, maar stelt de
andere Partij daarvan voorafgaand op de hoogte.

7.5. Elke Partij levert passende inspanningen, niet minder beperkend dan voor de
bescherming door de Partij van haar eigen vertrouwelijke en handelsgeheime
informatie, maar in ieder geval niet minder dan redelijke inspanningen, om de
Informatie van de andere Partij te beschermen en veilig te houden.

7.6. Elke Partij retourneert of vernietigt op schriftelijk verzoek van de Partij die de
Informatie in haar bezit heeft, al het materiaal dat Informatie van de andere Partij
bevat die onderworpen is aan geheimhoudingsverplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst, met inbegrip van alle kopieën van welke aard dan ook. De Partij die
het verzoek ontvangt, mag echter dergelijke Informatie behouden die vereist is op
grond van dwingende wetgeving of om haar verplichtingen op grond van de
Overeenkomst na te komen, met inachtneming van alle
vertrouwelijkheidsverplichtingen in deze Overeenkomst.

7.7. Dit artikel blijft na het einde van deze Overeenkomst van kracht gedurende een
periode van vijf (5) jaar.

Artikel 8: Persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers/Gekwalificeerde Werknemers
of andere natuurlijke personen die betrokken zijn bij de uitvoering van deze
Overeenkomst geschiedt in overeenstemming met het privacybeleid van MyMove,
dat beschikbaar is op de website van MyMove en op de Applicatie, en met het
privacybeleid van de Werkgever/Operator, met dien verstande dat geen
persoonsgegevens door MyMove worden doorgegeven uit hoofde van deze
Overeenkomst en dat elke Partij optreedt als verantwoordelijke voor de
gegevensverwerking met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten die zij uitvoert.
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Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten en marketing

9.1. Alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle Informatie en op alle
Intellectuele eigendomsrechten, al dan niet specifiek erkend of beschermd krachtens
toepasselijk recht, berusten wereldwijd en eeuwigdurend bij en zijn de enige en
exclusieve eigendom van de Partij die deze op de Ingangsdatum in eigendom heeft
en van de Partij die deze na de Ingangsdatum creëert, naar gelang van het geval.

9.2. In geen geval zal de Overeenkomst een overdracht van Intellectuele
eigendomsrechten tussen de Partijen inhouden. Elk Intellectueel eigendomsrecht dat
tijdens de duur van de Overeenkomst wordt bekendgemaakt of gecreëerd, blijft de
exclusieve eigendom van de Partij die verantwoordelijk is voor de creatie ervan.

9.3. Met betrekking tot de Applicatie, al dan niet white-labelled, zal de
Werkgever/Operator, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van MyMove, niet:

(i) de Applicatie of enig onderdeel daarvan (proberen te) wijzigen, en geen van zijn
klanten, gebruikers, werknemers, directeuren, vertegenwoordigers, enz. (proberen
te) onderwerpen aan reverse engineering, decompileren, demonteren, wijzigen,
aanpassen, verbeteren of vertalen van de Applicatie en/of enige documentatie of
enig onderdeel daarvan (met inbegrip van doch niet beperkt tot de broncode en/of
objectcode daarvan), of afgeleide werken maken op basis van de Applicatie;

(ii) logo's, Intellectuele eigendomsrechten, digitale watermerken of andere
kennisgevingen van MyMove die zijn opgenomen in de Applicatie, documentatie
en/of enig onderdeel daarvan (met inbegrip van doch niet beperkt tot de broncode
en/of objectcode daarvan) te verwijderen, uit te wissen, te vernietigen, te
minimaliseren, te blokkeren of te wijzigen;

(iii) technische of beschermende beperkingen in de Applicatie, documentatie en/of
enig onderdeel daarvan (met inbegrip van doch niet beperkt tot de broncode en/of
objectcode daarvan) te omzeilen;

(iv) de Applicatie, documentatie en/of componenten daarvan (met inbegrip van,
doch niet beperkt tot, de broncode en/of objectcode daarvan) te kopiëren, anders
dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst;

(v) de Applicatie, enige documentatie en/of enige component daarvan (inclusief
maar niet beperkt tot de broncode en/of objectcode daarvan) te gebruiken op een
wijze die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is of in verband met enig
onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

9.4. Elke Partij kan gebruik maken van het (de) handelsmerk(en), handelsnaam
(-namen) en logo's van de andere Partij voor marketing- en
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communicatiedoeleinden met betrekking tot de Overeenkomst, mits dit gebruik op
geen enkele wijze schade kan toebrengen aan het imago en de commerciële
reputatie van de andere Partij of de Applicatie en kan in eigen naam en voor eigen
rekening publiciteit maken over, persberichten uitbrengen over en verwijzen naar het
bestaan van de Overeenkomst en de aard van de samenwerking tussen de Partijen.
Bedoeld gebruik en mededelingen kunnen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de andere Partij geschieden voor zover dit geschiedt zonder
openbaarmaking van de bijzonderheden betre�ende de Overeenkomst of de
uitvoering daarvan en zonder afbreuk te doen aan de openbare orde en goede
zeden en de commerciële reputatie van de andere Partij.

9.5. Elke Partij kan de andere Partij verzoeken een einde te maken aan elk gebruik of
elke mededeling die, naar haar redelijk oordeel, in strijd is met het hierboven
vermelde.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. Beide Partijen erkennen uitdrukkelijk dat MyMove, in verband met het gebruik
van de Applicatie en elke andere dienst of overeenkomst die daarmee verband
houdt, mogelijk niet in staat is sommige potentiële problemen die zich in de loop van
de Overeenkomst zouden voordoen (bv. technische problemen, problemen met de
Uitgeruste voertuigen, enz.) rechtstreeks op te lossen. Beide Partijen komen dan ook
uitdrukkelijk overeen dat de aansprakelijkheid van MyMove, naar gelang van het
geval, moet worden geanalyseerd en beoordeeld op basis van haar actiemiddelen.

10.2. Elke Partij zal de andere Partij en de aan haar verbonden vennootschappen
verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen voor alle aansprakelijkheden, schade,
verliezen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten)
die voortvloeien uit een onrechtmatige uitvoering of schending van de
Overeenkomst.

10.3. Geen van beide Partijen zal onder enige omstandigheid aansprakelijk zijn voor
enige indirecte schade, uitgaven, kosten of andere verliezen opgelopen door de
andere Partij of haar verbonden vennootschappen voortvloeiend uit of in verband
met de Overeenkomst.

10.4. MyMove is niet aansprakelijk voor een Gebeurtenis van Overmacht of een
technisch probleem dat zich zou kunnen voordoen en de gevolgen daarvan. Voorts is
MyMove in geen geval aansprakelijk voor schade, kosten, uitgaven of andere
verliezen die het gevolg zijn van het handelen of nalaten van derden die bij de
uitvoering van deze Overeenkomst zijn betrokken.

10.5. De Werkgever/Operator verbindt zich ertoe MyMove en de aan haar verbonden
vennootschappen te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten
en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot honoraria van advocaten) die
voortvloeien uit het handelen of nalaten van zijn Gebruikers/Gekwalificeerde
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Werknemers, met inbegrip van de overbesteding van een Gekwalificeerde
Werknemer die meer gebruikt dan zijn MyMove Budget in een bepaalde periode.

10.6. De aansprakelijkheid van elke Partij uit hoofde van de Overeenkomst is in ieder
geval beperkt tot het maximumbedrag tussen (i) het bedrag dat door de
toepasselijke verzekering wordt verstrekt ter dekking van de aansprakelijkheden,
schade, verliezen, kosten en uitgaven in een dergelijk geval of (ii) 5% van de
jaarlijkse waarde van de Overeenkomst per schadeveroorzakend incident voor de
andere Partij.

10.7. De beperking van de aansprakelijkheid waarin dit Artikel voorziet, is niet van
toepassing op inbreuken op Artikel 7, op de aansprakelijkheid vermeld in Artikel 10.5
of in gevallen van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door de in gebreke
blijvende Partij, begaan in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst.

Artikel 11: Duur en beëindiging

11.1. Onverminderd Artikel 11.2 wordt deze Overeenkomst van kracht op de
Ingangsdatum en blijft zij van kracht gedurende de periode die is bepaald in de
Bijzondere Voorwaarden of, indien een dergelijke periode niet is bepaald in
genoemde Bijzondere Voorwaarden, gedurende een periode van twaalf (12)
maanden die aanvangt op de Ingangsdatum.

11.2. Deze Overeenkomst wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende termijnen
die gelijk zijn aan de in Artikel 11.1 vermelde termijn en onder dezelfde voorwaarden,
tenzij een van beide Partijen de andere Partij ten minste vijfenveertig (45) dagen
vóór de verjaardag van de ingangsdatum daarvan schriftelijk in kennis stelt.

11.3. Deze Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd door
schriftelijke kennisgeving door de niet in gebreke blijvende Partij, zonder dat enige
aansprakelijkheid ontstaat en onverminderd het recht op schadeloosstelling van de
niet in gebreke blijvende Partij, in het geval dat (i) de andere Partij een wezenlijke
inbreuk pleegt en nalaat die inbreuk ongedaan te maken binnen tien (10)
Werkdagen na daarvan schriftelijk in kennis te zijn gesteld; of (ii) de andere Partij
failliet wordt verklaard, wordt ontbonden, of in vere�ening gaat of wordt gesteld
(anders dan uitsluitend ten behoeve van fusie of reconstructie) of indien een curator
wordt aangesteld over enig deel van het bedrijf van die andere Partij of indien zich
enige gebeurtenis voordoet die volgens de wetgeving van enig rechtsgebied een
soortgelijk of analoog e�ect heeft als een van de bovengenoemde gebeurtenissen;
of (iii) zoals anderszins uiteengezet in deze Overeenkomst.

11.4. Beëindiging van deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en
verplichtingen van de Partijen die tot de datum van beëindiging zijn ontstaan. Bij
beëindiging zal de Werkgever/Operator onmiddellijk elk en ieder gebruik van de
Applicatie staken.

Artikel 12: Diversen
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12.1. Gehele Overeenkomst en algemene voorwaarden

De Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de Partijen met betrekking
tot het onderwerp daarvan en vervangt alle eerdere communicatie, schriftelijk of
mondeling, tussen de Partijen, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige eerdere
geheimhoudingsovereenkomst tussen de Partijen.

Alle wijzigingen en aanpassingen van de Overeenkomst dienen te geschieden door
middel van een schriftelijk document dat door beide Partijen is ondertekend.

Algemene voorwaarden en/of enige andere standaard documentatie van een Partij
zijn in aanmerking genomen en zullen als zodanig de andere Partij niet binden in
geval van inconsistentie of conflict met de Overeenkomst, tenzij opgenomen bij
wederzijdse schriftelijke overeenkomst als onderdeel van de Overeenkomst. De B2C
algemene voorwaarden en het privacybeleid van MyMove zijn evenwel van

toepassing op Gebruikers/Gekwalificeerde Werknemers. De B2C algemene
voorwaarden en het privacybeleid van MyMove zijn beschikbaar op de Applicatie en
op de website van MyMove.

12.2. Kennisgevingen

Elke kennisgeving in verband met deze Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren en
is geldig gegeven ten aanzien van elke Partij indien verzonden per aangetekende
post of door een internationaal erkend koeriersbedrijf aan de personen en adressen
vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, is van kracht bij ontvangst en wordt geacht
te zijn ontvangen bij levering (of op de eerste werkdag na de datum van verzending
(vermeld op het ontvangstbewijs) indien verzonden per aangetekende post).

12.3. Onschendbaarheid

Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig, onwettig of
niet-afdwingbaar worden geacht, zal deze nietigheid, onwettigheid of
niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid, wettigheid of
afdwingbaarheid van de overige bepalingen, behalve indien de nietig, onwettig of
niet-afdwingbaar geachte bepalingen afbreuk doen aan het doel van de
Overeenkomst. Elke Partij zal ijverig en te goeder trouw onderhandelen over een
geldige bepaling ter vervanging van de nietige, onwettige of niet-afdwingbare
bepaling.

12.4. Verklaring van afstand

Het verzuim of de vertraging van een Partij om gebruik te maken van een recht of
een mogelijkheid die door de Overeenkomst wordt gegeven of een inbreuk van de
andere Partij, kan in geen geval worden beschouwd als of het e�ect hebben van een
definitieve verklaring van afstand van die Partij om later gebruik te maken van dat
recht of die inbreuk.

12.5. Toepasselijk recht en geschillen
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De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch
recht.

Elk geschil met betrekking tot de sluiting, de geldigheid, de interpretatie of de
uitvoering van de Overeenkomst, of van contracten of latere transacties die eruit
zouden kunnen voortvloeien, evenals elk ander geschil met betrekking tot of in
verband met de Overeenkomst, zonder uitzondering, zal worden onderworpen aan
de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Bijlage - alleen van toepassing in geval van een white labelled versie van de
Applicatie (artikel 3.7)

Zie bijlage van de Engelse versie van deze Overeenkomst (vertaling op verzoek).


