Bijzondere voorwaarden Profit Calculator
Opmerking: Gelieve deze bijzondere voorwaarden over de Alpega-Producten aandachtig te lezen. Door alle of een deel van de Producten van Alpega te downloaden,
installeren, kopiëren, openen of gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden en de Algemene Voorwaarden die gelden voor de Alpega-Producten. Indien u deze
voorwaarden in naam van een juridische entiteit of van een ander persoon accepteert, dan verklaart en verzekert u dat u de volledige bevoegdheid hebt om de
entiteit of persoon aan deze voorwaarden te binden. U stemt ermee in dat deze voorwaarden ten uitvoer gebracht worden op dezelfde wijze als eender welke
onderhandelde overeenkomst die u ondertekende. Stemt u niet in met deze voorwaarden, download, installeer, kopieer, open of gebruik de Alpega-Producten dan
niet.
1.

Profit Calculator

Profit Calculator is een oplossing die de Klant de mogelijkheid biedt om de kosten van transportactiviteiten en de besparingen hierop die dankzij de AlpegaProducten gerealiseerd worden, te schatten. De informatie die door Alpega via deze oplossing wordt gegeven, wordt hierna de 'Informatie' genoemd. Het gebruik
van Profit Calculator wordt gelimiteerd door:
(I)
de Algemene Voorwaarden met betrekking tot Alpega-Producten (de 'Algemene Voorwaarden') en
(II)
de onderstaande Bijzondere Voorwaarden. De bepalingen zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze
Bijzondere Voorwaarden, tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
2.

Verklaring van afstand

De Informatie is gebaseerd op gegevens die door de klant worden verschaft of gehaald worden uit externe bronnen, buiten het beheergebied van Alpega en waarvan de
preciesheid niet gecontroleerd, noch gegarandeerd kan worden door Alpega. Profit Calculator en de Informatie worden daarom aan de Klant verschaft zonder eender
welke vorm van garanties, hetzij uitdrukkelijk, hetzij geïmpliceerd. Concreet wil dit zeggen dat Alpega geen garanties of voorwaarden van eender welke aard over de
inhoud van de Informatie, de kwaliteit, preciesheid en beschikbaarheid ervan verschaft. De Klant bevestigt hierbij dan ook dat het gebruik van de Informatie volledig
onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en risico's valt. Alpega doet in de maximaal door de wet toegestane mate afstand van alle aansprakelijkheid van eender
welke aard met betrekking tot de Informatie en het gebruik ervan door de Klant.
3.

Klantenverantwoordelijkheden

De Klant mag volgende zaken niet doen:
eender welke elementen van de Informatie of van Profit Calculator openbaar maken, reproduceren, publiceren via eender welke vorm van media, verdelen,
sublicentie verlenen, commercieel uitbuiten, verkopen of overdragen of anderzijds verschaffen, beschikbaar stellen of gebruiken voor, of ten voordele van,
eender welke derde partij;
eender welk element van de Informatie in een product of dienst vervatten die zo beschikbaar wordt gesteld voor derde partijen.
De Klant mag:
enkel kopieën van de Informatie nemen zoals redelijk vereist is voor het gebruik van de Informatie in overeenstemming met de Overeenkomst;
Profit Calculator en/of de Informatie enkel en alleen ten bate van zijn/haar eigen interne zakelijke behoeften en gebruik aanwenden.
4.

Tarieven en facturatie

Profit Calculator wordt gratis verschaft. Op eender welk moment en naar eigen goedvinden mag Alpega echter beslissen om specifieke kosten aan te rekenen voor het
gebruik van deze oplossing. Alpega zal in dat geval de Klant op de hoogte brengen volgens de voorwaarden van de Overeenkomst.
5.

Vertrouwelijkheid

Alpega zal alles in het werk stellen om de gegevens (de 'Gegevens') die door de Klant via Profit Calculator doorgegeven worden, te beschermen en te bewaren. Alpega
mag:
de Gegevens enkel voor de doelstellingen die hierin of in de Overeenkomst vastgesteld of toegestaan worden, gebruiken;
de Gegevens niet onthullen aan personen die geen deel uitmaken van gelieerde bedrijven of aan personen die geen werknemer, agent, partner, directeur,
leverancier, consulent of onderaannemer van Alpega zijn en dus geen nood hebben aan de informatie om de bepaalde verplichtingen ten uitvoer te brengen en/of
zolang ze zelf betrokken partij zijn in een gelijkaardige niet-openbaarmakingsovereenkomst, of zoals de wet het voorschrijft.
De Klant kent Alpega het recht toe de Gegevens te verenigen met de gegevens van andere klanten en/of gebruikers om zo sectoranalyses, statistieken en rapporten
te kunnen opstellen (zonder verwijzing naar de naam van de Klant). Alpega heeft het recht om zulke analyses en rapporten op te maken en te publiceren, hetzij
voor commerciële doeleinden, hetzij als een openbare dienst, en de Klant doet afstand van elk recht hierin.
6.

Algemeen

Bij het verlopen van de gebruikerslicentie van Profit Calculator moet de Klant onmiddellijk alle nodige stappen ondernemen om de Informatie die er mogelijk
elektronisch of op andere wijze in vervat ligt te verwijderen van eender welke vorm van media en de Klant is daarna niet meer gemachtigd verder gebruik te maken
van de Informatie en van Profit Calculator.
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