ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK
CAWF-20150522-NL
1. Algemene informatie en aanvaarding
1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever
De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna de 'Site') wordt beheerd en
geëxploiteerd onder de verantwoordelijkheid van MOBYLLA BVBA (hierna 'MOBYLLA'), met
hoofdkantoor te Wetstraat 26, B-1040 Etterbeek, België, ingeschreven in de KBO onder het nummer
0821.967.706.
De Site bestaat uit een platform en een mobiele applicatie voor het registreren van personen op
bouwwerven. Meer bepaald bieden deze aan bedrijven en individuen uit de bouwsector een platform
waarop ze hun werknemers, onderaannemers en werven kunnen ingeven en waarmee via de mobiele
applicatie registraties bij de RSZ kunnen worden verricht. Registreren als Gebruiker van de Site is strikt
voorbehouden aan personen die handelen voor professionele doeleinden. MOBYLLA behoudt zich te
allen tijde het recht voor om de Gebruiker te vragen naar het bewijs van zijn activiteiten in de
bouwsector.
Vragen of klachten met betrekking tot de inhoud van de Site of met de werking ervan kunnen gestuurd
worden naar MOBYLLA op het volgende adres: info@mobylla.com.
1.2. Aanvaarding
De toegang tot en het gebruik van de Site zijn onderworpen aan deze Algemene gebruiksvoorwaarden
(hierna 'Algemene Voorwaarden') en aan de toepasselijke wetten en reglementen. Toegang tot de Site
houdt bijgevolg de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.
De Algemene Voorwaarden beheersen uitsluitend de verhouding tussen de gebruikers van de Site en
MOBYLLA met betrekking tot de Site en het gebruik ervan. Ze hebben voorrang op alle andere
algemene voorwaarden, documenten of overeenkomsten tussen de partijen.
1.3. Wijziging
MOBYLLA behoudt zich het recht voor om op elk moment deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en
bij te werken. Al deze wijzigingen gelden voor alle internetgebruikers tijdens elke verbinding met de
Site. MOBYLLA zal de gebruikers per email en via de pagina Gebruiksvoorwaarden op de site van
wijzigingen op de hoogte brengen. MOBYLLA raadt dus aan om deze geregeld te raadplegen.
1.4. Taalversies
Deze Algemene Voorwaarden zijn in de volgende talen beschikbaar: Frans en Nederlands. In geval van
verschil tussen de taalversies van de Algemene Voorwaarden, is de Franse versie beslissend.
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2. Inhoud van de Site
2.1.

Algemene omschrijving

De Site omvat pagina's die enkel geraadpleegd kunnen worden door klanten aan wie MOBYLLA een
gebruikersnaam en een wachtwoord heeft gegeven om zich op de Site te registreren (hierna de
‘Gebruiker’).
De Gebruikers krijgen op die manier toegang tot de functies die door de Site aangeboden worden
overeenkomstig punt 2.2, evenals tot de mobiele applicaties.
2.2. Functies aangeboden aan de Gebruikers
Gebruikers van de Site beschikken naar keuze over een van de volgende accountopties:
• Gratis Trial
De gratis trial is zonder kosten voor de Gebruiker en geeft recht op 30 dagen gratis gebruik van de Site
en de mobiele applicatie.
• CheckAtWork Individual
CheckAtWork Individual wordt aangeboden voor de vaste prijs van 49 euro excl. btw per maand en
geeft recht op gebruik van de Site en mobiele applicatie voor een ongelimiteerd aantal checkins per
jaar (i.e. checkins die bij de RSZ succesvol werden geregistreerd). CheckAtWork Individual is geldig voor
een bepaalde duur van één jaar en is hernieuwbaar, onverminderd punt 7.1 van deze Algemene
Voorwaarden.
Wanneer de Gebruiker voor CheckAtWork Individual kiest, krijgt hij rechtstreeks toegang tot De Site
en de mobiele applicatie. Nadat hij deze Algemene voorwaarden heeft aanvaard door op de knop
'Aanvaarden' te klikken, zal CheckAtWork Individual automatisch worden gedeblokkeerd. Na de
bestelling van het pack wordt een factuur verstuurd naar het e-mailadres van de Gebruiker. De
Gebruiker heeft 15 werkdagen de tijd om deze factuur te betalen. Indien zijn factuur niet binnen de 15
werkdagen is betaald, zal hem een automatische herinnering worden verstuurd met de vermelding dat
zijn account zal worden gedeactiveerd indien hij de factuur niet binnen de 5 werkdagen na ontvangst
van de mail betaalt. CheckAtWork Individual is geldig voor een beperkte duur van een jaar en kan
worden hernieuwd voor een nieuwe periode van een jaar middels betaling van 49 euro excl. btw.
Daartoe zal 30 dagen voor het verstrijken van de CheckAtWork Individual-account een factuur worden
verstuurd naar het e-mailadres van de Gebruiker. Indien deze factuur niet binnen de 15 werkdagen na
ontvangst van de mail is betaald, zal een automatische herinnering naar de Gebruiker worden
verstuurd, waarna zijn account zal worden gedeactiveerd. Bij een deactivering van de account wordt
de toegang tot de account gedeactiveerd, maar wordt de account niet verwijderd. Op die manier
blijven de geregistreerde gegevens bewaard op de Site en kunnen ze opnieuw worden gebruikt in geval
van heractivering.
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• CheckAtWork Full
CheckAtWork Full wordt aangeboden voor de prijs van 0,2 euro excl. btw per gelukte checkin (i.e.
checkins die bij de RSZ succesvol werden geregistreerd)en geeft recht op gebruik van de Site en
mobiele applicatie. CheckAtWork Full is geldig voor een bepaalde duur van één jaar en is
hernieuwbaar, onverminderd punt 7.1 van deze Algemene Voorwaarden.
Wanneer de Gebruiker voor CheckAtWork Full kiest, krijgt hij rechtstreeks toegang tot De Site en de
mobiele applicatie. Nadat hij deze Algemene voorwaarden heeft aanvaard door op de knop
'Aanvaarden' te klikken, zal CheckAtWork Full automatisch worden gedeblokkeerd. Na de bestelling
van het pack wordt op het einde van elke maand een maandelijkse factuur verstuurd naar het emailadres van de Gebruiker. De Gebruiker heeft 15 werkdagen de tijd om deze factuur te betalen.
Indien zijn factuur niet binnen de 15 werkdagen is betaald, zal hem een automatische herinnering
worden verstuurd met de vermelding dat zijn account zal worden gedeactiveerd indien hij de factuur
niet binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de mail betaalt. CheckAtWork Full is geldig voor een
beperkte duur van een jaar en kan worden hernieuwd voor een nieuwe periode van een jaar. Bij een
deactivering van de account wordt de toegang tot de account gedeactiveerd, maar wordt de account
niet verwijderd. Op die manier blijven de geregistreerde gegevens bewaard op de Site en kunnen ze
opnieuw worden gebruikt in geval van heractivering.
Over het algemeen kan MOBYLLA niet instaan voor de juistheid van de informatie op de account van
de Gebruikers van de Site, zoals het profiel van de Gebruiker, zijn werknemers, zijn onderaannemers,
zijn werven, enz. Indien de Gebruiker onware, onnauwkeurige, niet actuele of onvolledige gegevens
zou verstrekken, dan heeft MOBYLLA het recht zijn Account te schorsen of te beëindigen en hem
onmiddellijk en voor de toekomst de toegang tot het geheel of een deel van de diensten van de Site
te ontzeggen.
3. Intellectueel eigendom
3.1. De Site en alle onderdelen ervan (met name de merken, logo's, grafieken, foto's, animaties,
video's, muziek, teksten, enz.) zijn de exclusieve eigendom van MOBYLLA of van zijn eventuele
partners. Ze zijn beschermd via de rechten op intellectueel eigendom (met name door het auteursrecht
op computerprogramma's en het recht sui generis op databanken) en mogen dus niet worden
gereproduceerd, gebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MOBYLLA
(of, in voorkomend geval, van de houder van het betrokken recht), zoniet zou er sprake zijn van
misdrijf van namaking conform de geldende wettelijke bepalingen, hetgeen strafbaar is met een
gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en een geldboete van 100 tot 100.000 euro of met een
van die straffen alleen.
3.2.
Hierbij verleent MOBYLLA de Gebruiker voor onbepaalde duur een niet-exclusieve, nietoverdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de Site en de mobiele
applicatie te gebruiken. De Gebruiker verbindt zich er toe om de technische voorzieningen ter
bescherming van de inhoud van de Site en mobiele applicatie niet te omzeilen.
3.3. Elk ander gebruik van de Site en de mobiele applicatie dan het in dit artikel omschreven doel is
strikt verboden.
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4. Bescherming van persoonsgegevens
De Site en de mobiele applicatie zijn enkel beschikbaar nadat er persoonsgegevens zoals de naam, het
postnummer, het e-mailadres, enz. worden verstrekt. MOBYLLA is verantwoordelijk voor de
verwerking van deze gegevens.
Als er persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit om de goede uitvoering van de contractuele
verplichtingen tussen MOBYLLA en de Gebruiker te garanderen, en voor het klantenbeheer van
MOBYLLA. In dit kader kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan werknemers en/of
onderaannemers van MOBYLLA. In dergelijk geval zal MOBYLLA erop toezien dat deze werknemers
en/of onderaannemers de veiligheid en de vertrouwelijkheid van deze gegevens respecteren.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
beschikt de Gebruiker over het recht op inzicht in en rechtzetting van zijn persoonsgegevens. Deze
rechten kunnen door de Gebruiker zelf worden uitgeoefend door de gegevens in de tab ‘Account’ te
wijzigen of door een e-mail naar info@mobylla.com te sturen.
5. Veiligheid en vertrouwelijkheid
5.1. Aansprakelijkheid van de gebruikers
De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van de
informatie met betrekking tot zijn account (namelijk zijn gebruikersnaam en zijn wachtwoord), en voor
alle handelingen die via zijn account worden uitgevoerd.
De Gebruiker heeft toegang tot de informatie met betrekking tot zijn account en kan op elk moment
bepaalde informatie (met name zijn wachtwoord) wijzigen via de tab 'Account' op de pagina's met
beperkte toegang. We raden aan om het wachtwoord geregeld te wijzigen om de veiligheid en
vertrouwelijkheid van de via de Site uitgewisselde informatie te bewaren.
De Gebruiker verbindt zich ertoe om MOBYLLA onmiddellijk te waarschuwen in geval van frauduleus
gebruik van zijn account, gebruikersnaam en wachtwoord, of wanneer de veiligheid of de
vertrouwelijkheid van de via de Site uitgewisselde informatie bedreigd wordt.
De Gebruiker zal aansprakelijk worden gesteld voor problemen die MOBYLLA of elke andere Gebruiker
van de Site ondervindt als gevolg van het frauduleus gebruik van zijn gebruikersnaam, zijn wachtwoord
of zijn account.
5.2. Aansprakelijkheid van MOBYLLA
MOBYLLA doet al het mogelijke om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de op de Site en de
mobiele applicatie doorgegeven en opgeslagen gegevens te maximaliseren. Hiertoe waken we erover
dat de servers waarop de verwerkte persoonsgegevens zijn opgeslagen, in de mate van het mogelijke
worden beschermd tegen:
- toegang tot of wijziging van deze gegevens door onbevoegden;
- onjuist gebruik of bekendmaking van deze gegevens;
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- onwettige vernietiging of accidenteel verlies van deze gegevens.
De Gebruiker erkent en aanvaardt echter dat de risico's met betrekking tot computercriminaliteit niet
volledig kunnen worden uitgesloten. De Gebruiker begrijpt dus dat er niet kan worden uitgesloten dat
berichten of gegevens die worden doorgegeven of opgeslagen op de Site en de mobiele applicatie,
worden gelezen, onderschept of gewijzigd door derden, zelfs in geval van veilige overdracht van deze
gegevens.
MOBYLLA kan daarom geenszins aansprakelijk worden gesteld indien deze gegevens door derden
worden vervalst ondanks de getroffen maatregelen. Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit
en beschikbaarheid van informaticasystemen en van de gegevens die door deze systemen worden
opgeslagen, verwerkt of overgedragen, evenals de poging om een van deze misdrijven te plegen, zijn
strafbaar met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met geldboete van 26 tot 200.000
euro of met een van die straffen alleen.
6. Aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de Site en de mobiele applicatie
6.1.

Beschikbaarheid en werking van de Site en de mobiele applicatie

MOBYLLA zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat de Site en de mobiele applicatie
toegankelijk blijven voor een normaal aantal Gebruikers. MOBYLLA kan echter niet garanderen dat de
functies van de Site en de mobiele applicatie zonder onderbreking of fouten beschikbaar zullen zijn,
dat defecten verholpen worden of dat de Site en de mobiele applicatie en de server die hen
toegankelijk maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. MOBYLLA behoudt zich
bovendien het recht voor om de Site en de mobiele applicatie op elk ogenblik en zonder voorafgaande
kennisgeving volledig of gedeeltelijk te schorsen of stop te zetten, met name in geval van overmacht,
faillissement, enz.
MOBYLLA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of schade, van welke aard ook, als
gevolg van de schorsing, de onderbreking, de (technische) storing, de vertraging, problemen met de
toegang en/of de stopzetting van de toegang tot het geheel of een gedeelte van de Site en de mobiele
applicatie, en evenmin voor virussen of andere schadelijke elementen die op de Site of de mobiele
applicatie aanwezig zouden zijn.
Als de Gebruiker virussen of andere schadelijke elementen op de Site of mobiele applicatie vaststelt,
wordt hij vriendelijk verzocht om hiervan melding te doen aan MOBYLLA op het e-mailadres
info@mobylla.com om MOBYLLA in staat te stellen de nodige maatregelen te nemen. MOBYLLA raadt
de Gebruiker in elk geval aan om firewalls, antivirusprogramma's en andere noodzakelijke
beveiligingssoftware op zijn apparaten te installeren, zodat eventuele schade wordt vermeden.
6.2.

Gebruik van de Site en de mobiele applicatie

De Gebruikers gebruiken de Site en de mobiele applicatie op eigen risico. De Site en de mobiele
applicatie, hun componenten en alle aanverwante informatie, software, installaties en diensten
worden geleverd in de staat waarin zij zich bevinden, afhankelijk van de beschikbaarheid, zonder enige
(expliciete of impliciete) garantie en binnen de beperkingen van de toepasselijke wet.
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MOBYLLA wijst alle aansprakelijkheid af voor verlies of (directe, indirecte, materiële of immateriële)
schade als gevolg van het gebruik van de Site en de mobiele applicatie en hun componenten of van het
onvermogen om de Site en de mobiele applicatie te gebruiken.
6.3.

Links naar en op andere websites

Op de Site en de mobiele applicatie kunnen hypertekstlinks naar andere websites voorkomen.
Bepaalde websites kunnen bovendien een link naar de Site en de mobiele applicatie bevatten. Deze
externe sites worden niet door MOBYLLA gecontroleerd. MOBYLLA aanvaardt daarom geen enkele
aansprakelijkheid voor hun werking, inhoud en gebruik. Tenzij MOBYLLA het op de Site en de mobiele
applicatie uitdrukkelijk anders vermeldt, impliceert het bestaan van dergelijke links geen goedkeuring
door MOBYLLA van de externe sites of van het gebruik dat men ervan zou kunnen maken, en geen
band of samenwerking met de uitbaters van deze sites.
7. Geldigheid van de contractuele bepalingen
7.1. Onbruik van bepalingen van deze Algemene voorwaarden door MOBYLLA kan in geen geval
geïnterpreteerd worden als een verzaking aan de daarin bepaalde rechten.
7.2. De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van geheel of een deel van de voorafgaande
of volgende bepalingen zullen de overige Algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In geval van een
gehele of gedeeltelijke nietigheid, ongeldigheid of on-afdwingbaarheid van een bepaling wordt
dergelijke bepaling als ongeschreven beschouwd. MOBYLLA zal dergelijke bepalingen vervangen door
een andere bepaling die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie vervult.
8. Toepasselijk recht en juridische bevoegdheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn beheerd, geïnterpreteerd en toegepast overeenkomstig het Belgisch
recht.
Voor elk geschil over deze Algemene voorwaarden zijn enkel de gerechtshoven en rechtbanken van
het Brussels arrondissement bevoegd.
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