Gebruiksovereenkomst "BP Target Neutral-bestuurdersopleiding"

Gebruiksovereenkomst van het leerplatform
"BP Target Neutral-bestuurdersopleiding"
§1

Geldigheidsbereik

(1) In het kader van uw BP PLUS Card-contract neemt u deel aan het BP Target Neutralprogramma waarin het uitgebreid CO2-beheer en de neutralisering van CO2-emissies van het
wagenpark van gebruiker worden behandeld. Hierdoor kan gebruiker ook deelnemen aan de
hier beschreven BP PLUS Card-onlinebestuurdersopleiding.
(2) De voorliggende gebruiksovereenkomst geldt voor het gebruik van het leerplatform
"Onlinebestuurdersopleiding", inclusief alle voorliggende inhoud. Door het gebruik gaat de
gebruiker nadrukkelijk en zonder enig voorbehoud of nadere uitleg akkoord met deze
gebruiksvoorwaarden.

§2

Beschikbaarheid

(1) De diensten worden de gebruiker onder voorbehoud van beschikbaarheid van deze diensten
aangeboden.
(2) Door onderhoudswerkzaamheden en/of verdere ontwikkelingen en/of storingen en/of
anderszins kan het gebruik worden beperkt en/of tijdelijk worden onderbroken. Dit kan onder
bepaalde omstandigheden ook tot gegevensverlies leiden. Een dergelijke gebruiksbeperking
en/of onderbreking en/of gegevensverlies zal nimmer een grond kunnen opleveren voor enige
aanspraak op schadevergoeding door of vanwege enige betrokken gebruiker.

§3

Plichten van de gebruiker

(1) Naleving van toepasselijke wetgeving: De gebruiker verbindt zich ertoe om niet in strijd met
toepasselijke wetgeving te handelen.
(2) De gebruiker verbindt zich ertoe om alle verstrekte toegangsgegevens geheim te houden en
niet aan anderen door te geven.
(3) Elke gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die met zijn wachtwoord
worden uitgevoerd. Bij misbruik, verlies of verdachte activiteiten moet dit onmiddellijk aan de
beheerder van het leerplatform worden medegedeeld. Aanwijzingen van misbruik van diensten
en inhoud moeten eveneens onmiddellijk aan de beheerder worden gemeld. De beheerder
heeft te allen tijde het recht om de toegang te blokkeren wanneer door nalatigheid van de
gebruiker misbruik wordt gemaakt van de toegangsgegevens, bijvoorbeeld door overhandiging
aan derden of andere gebruikers.

§4

Aansprakelijkheid en inhoud

(1) De inhoud wordt beschikbaar gesteld door BP Europa SE.
(2) Ondanks regelmatige gegevensbeveiligingsmaatregelen wordt geen aansprakelijkheid voor de
werkresultaten van gebruikers aanvaard. Aansprakelijkheid voor gegevensverlies in welke
vorm dan ook is daarom uitgesloten.
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(3) szenaris wijst elke aansprakelijkheid als gevolg van technische of overige storingen van de
hand.

§5

Auteursrecht

(1) Alle gepubliceerde inhoud, evenals teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video- en
animatiebestanden vallen onder het auteursrecht van BP Europa SE. Reproductie en
verspreiding van de inhoud zijn verboden.
(2) Daarnaast gelden de wettelijke bepalingen van het auteursrecht en/of overige toepasselijke
wetgevingen.

§6

Privacybescherming

(1) De gebruikte server bevindt zich in de EU en de gegevensverwerking wordt uitgevoerd in
overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.
(2) Door de aanmelding gaat de gebruiker ermee akkoord dat verstrekte gegevens voor intern
beheer worden opgeslagen en voor statistische doeleinden anoniem worden verwerkt.
(3) Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
(4) De gebruiker verbindt zich ertoe om zijn wachtwoord niet door te geven.
(5) szenaris voldoet aan de voorwaarden van de nationale wetgeving op gegevensbescherming.

§7

Gebruikskosten

(1) De volgende jaarlijkse gebruikskosten worden iedere wagenparkbeheerder en in functie van
het aantal gebruikers in rekening gebracht:

a) Tot 15 gebruikers: € 25,00 netto per gebruiker per jaar; de goedkoopste licentie begint vanaf
10 gebruikers (gelijk aan € 250,00 netto/jaar)
b) Vanaf 16 tot 30 gebruikers bedragen de gebruikskosten € 20,00 netto per gebruiker per jaar
c) Vanaf 31 gebruikers bedragen de gebruikskosten € 15,00 netto per gebruiker per jaar
(2) De gebruikskosten zijn verschuldigd vanaf de onlineaanmelding door de wagenparkbeheerder
na overhandiging van het BP/ARAL-nummer en de gebruikerslijst. De contractpartner is
szenaris GmbH.
(3) De aanmeldingsbevestiging, de contractgegevens en facturen worden door szenaris per e-mail
verzonden. Op verzoek kan de documentatie ook per post worden verstuurd.
(4) Er wordt een abonnement afgesloten dat jaarlijks drie maanden voor het einde van de
contracttermijn automatisch wordt verlengd. Het abonnement kan tot drie maanden voor het
verstrijken van de contracttermijn worden opgezegd.
(5) Varieert het aantal gebruikers gedurende het contractjaar, dan wordt dit in aanmerking
genomen voor de prijsclassificatie voor het volgende jaar.

§8

Accountbeheer

(1) szenaris is verantwoordelijk voor het accountbeheer van alle gebruikers.
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(2) Wagenparkbeheerders zijn cursusleiders voor hun bestuurders. De wagenparkbeheerders
hebben alleen toegang tot de leerstatus van hun bestuurders. Dit kan optioneel anoniem
gebeuren.
(3) De wagenparkbeheerder deelt szenaris het aantal startende gebruikers van het huidige
BP/ARAL-contract mee. Het aantal wordt in het huidige BP/ARAL-contract opgenomen. Tijdens
de contracttermijn deelt de wagenparkbeheerder eventuele veranderingen in het aantal
gebruikers mee (accountdeactivering, opstelling van nieuwe accounts, gegevenswijzigingen).
(4) Na afloop van de overeengekomen gebruiksduur worden de betrokken accounts
gedeactiveerd.

§9

Ondersteuning

(1) szenaris biedt het leerplatform aan en is verantwoordelijk voor het accountbeheer en de
ondersteuning van alle gebruikers.
(2) De ondersteuning geldt voor technische problemen.
(3) Inhoudelijke feedback wordt anoniem verzameld en maandelijks naar BP Europa SE
verzonden.
(4) Bij behoefte worden updates geïnstalleerd.
(5) Elke gebruiker kan via e-mail, telefoon en chat contact opnemen met de beheerder van het
leerplatform. Ondersteuning is beschikbaar op werkdagen, van maandag tot vrijdag tussen
09:00 en 17:00.

§ 10

Overige bepalingen

(1) Enkel de Duitse wetgeving is van toepassing.
(2) Wanneer afzonderlijke bepalingen van de gebruiksvoorwaarden ongeldig blijken of ten gevolge
van nieuwe omstandigheden ongeldig worden, blijft de geldigheid van overige
contractbepalingen onaangetast.
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