CONSTRUBADGE®
Algemene Voorwaarden (standaard gebruik)
De Algemene Voorwaarden van Constructiv gelden voor ieder standaard gebruik van de ConstruBadge®.
Constructiv heeft het recht de bepalingen van de Algemene Voorwaarden aan te passen, bij te werken of te veranderen.
Constructiv wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortkomen uit de
wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Algemene Voorwaarden.
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Doel en standaard gebruik van de ConstruBadge®
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3.

Gebruiker : iedere natuurlijke persoon (arbeider van de bouwsector) die een ConstruBadge® gebruikt.
Werkgever : iedere rechtspersoon/entiteit die Gebruikers tewerkstelt.
Integrator : iedere natuurlijke persoon/rechtspersoon die de ConstruBadge® wenst te gebruiken en/of te integreren in
het kader van een informaticatoepassing (bv. track-and-trace, arbeidstijdregistratie, toegangscontrole, ...).
Sleutel : de wachtwoorden waarmee de inhoud van applicaties op de ConstruBadge® gelezen of gewijzigd kunnen
worden.
Applicatie : gereserveerde en benoemde geheugenruimte op de chip. Deze kan geëncrypteerd worden voor
veiligheidsredenen.

De ConstruBadge® is een persoonlijk visueel identificatiemiddel voor elke Gebruiker.
Momenteel heeft de ConstruBadge® de vorm van een chipkaart die jaarlijks vernieuwd wordt en waarop een aantal
identificatie gegevens van de Werkgever en de Gebruiker zijn opgenomen.
Het standaard gebruik van de data op de chip in de ConstruBadge® betreft het lezen van de niet gecodeerde gegevens
binnen informaticatoepassingen.
De ConstruBadge® is eigendom van Constructiv dat het model en de kleuren ervan officieel geregistreerd heeft onder
de benaming « Constructiv ». Het is dus een gedeponeerd merk dat wordt beschermd door de wet- en regelgeving
inzake intellectuele eigendom.
Constructiv behoudt zich het recht voor om op eender welk ogenblik, zonder voorgaande kennisgeving en zonder
motivering, de ConstruBadge® niet langer af te leveren of de inhoud ervan te wijzigen, zowel op het vlak van de
visuele gegevens en de gegevens op de chip als het formaat en de gebruikte technologie (niet-limitatieve lijst).

Algemene verplichtingen
3.1
3.2
3.3

3.4

De ConstruBadge® (met inbegrip van de technische specificaties, de Sleutel en de Applicatie) is strikt persoonlijk en
mag niet overgedragen worden aan derden (onderaannemers inbegrepen).
Bij vondst of oneigenlijke ontvangst dient de ConstruBadge® teruggestuurd te worden naar Constructiv (tav
ConstruBadge Call Center), Koningsstraat 132 bus 1, 1000 Brussel.
Het is verboden om de ConstruBadge® in zijn geheel of een gedeelte ervan te reproduceren, dupliceren, kopiëren,
verkopen, door te verkopen of anderszins te gebruiken met doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door het
Constructiv.
De gegevens die de ConstruBadge® bevat, zijn persoonsgegevens waarop de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing is. Deze gegevens worden verzameld voor een
welbepaald en legitiem doel dat uitsluitend toegeschreven wordt aan Constructiv. Bijgevolg verbinden de Werkgever
en Integrator zich er formeel toe deze gegevens op de ConstruBadge® niet op te slaan/te bewaren/te kopiëren/te
verspreiden in welke vorm dan ook en te bewaken dat dit ook niet gebeurt door een derde.
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Verplichtingen van de Integrator
4.1
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Verplichtingen van de Gebruiker en de Werkgever
5.1
5.2

5.3

6.

Indien een vervangende ConstruBadge® werd ontvangen, dient de te vervangen ConstruBadge® onmiddellijk
overgedragen te worden aan de Werkgever vermeld op de ConstruBadge®.
Het is uitdrukkelijk verboden om ConstruBadges® die vervangen werden te dragen of te bewaren. Indien de
Werkgever ConstruBadges® ontvangt naar aanleiding van vervangingen dan dient zij deze te vernietigen. Constructiv
is niet verantwoordelijk voor misbruik en oneigenlijk gebruik van vervangen ConstruBadges® en alle mogelijke schade
die daaruit voortvloeit.
De ConstruBadge® dient bij uitdiensttreding van een Gebruiker onmiddellijk overgedragen te worden aan de
Werkgever vermeld op de ConstruBadge®. Indien de Werkgever ConstruBadges® ontvangt naar aanleiding van
uitdiensttredingen dan dient zij deze te vernietigen. Constructiv is niet verantwoordelijk voor misbruik en oneigenlijk
gebruik van ConstruBadges® van uit dienst getreden Gebruikers en alle mogelijke schade die daaruit voortvloeit.

Verplichtingen van Constructiv
6.1

7.

Integratoren die de ConstruBadge® wensen te gebruiken/integreren binnen een informatietoepassing dienen
daarvoor Bijzondere Voorwaarden te ondertekenen. Daartoe dient de Integrator contact op te nemen met
Constructiv via email ConstruBadge@constructiv.be of per briefpost gericht aan Constructiv (tav ConstruBadge Call
Center), Koningsstraat 132 bus 1, 1000 Brussel.
De Integrator zal bij het ondertekenen van de Bijzondere Voorwaarden uitdrukkelijk per informaticatoepassing het
doel van het gebruik/integratie van de ConstruBadge® moeten formuleren. Constructiv geeft enkel haar toestemming
door ondertekening van de Bijzondere Voorwaarden. Constructiv heeft het recht om haar toestemming te weigeren
zonder deze beslissing te moeten motiveren.
De Integrator zal bij de ondertekening van de Bijzondere Voorwaarden uitdrukkelijk per informaticatoepassing de
identiteit van derden, voor/door wie specifieke informatica-ontwikkelingen gemaakt worden oplijsten.
De Integrator zal bij de ondertekening van de Bijzondere Voorwaarden uitdrukkelijk per informaticatoepassing
ingevolge punt 4.2 de identiteit van de gebruikers ervan oplijsten. Elke wijziging in termen van gebruikers dient aan
Constructiv te worden meegedeeld op de manier zoals die in de Bijzondere Voorwaarden zijn vastgelegd.
De Integrator verbindt er zich toe alle wijzigingen met betrekking tot punten 4.2, 4.3 en 4.4 proactief mee te delen
aan Constructiv op de manier zoals die in de Bijzondere Voorwaarden zijn vastgelegd.
Het ter beschikking stellen van Sleutels aan de Integrator maakt deel uit van een Overeenkomst met Constructiv.
Constructiv heeft het recht om de toekenning van een (of meerdere) Sleutel(s) te weigeren zonder deze beslissing te
moeten motiveren. De Sleutels die door Constructiv toegekend worden aan de Integrator, mogen uitsluitend gebruikt
worden door deze Integrator en dat binnen de Overeenkomst met Constructiv.

In het kader van de Bijzondere Voorwaarden (zie artikel 4.1), heeft Constructiv een informatieverplicht naar de
Integrator betreffende alle wijzigingen van de algemene technische specificaties van de ConstruBadge®. De technische
specificaties met betrekking tot Sleutels vallen hier niet onder.

Verantwoordelijkheid
7.1

7.2

7.3

7.4

Constructiv is niet verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden en opgeslagen gegevens. De gegevens
worden verkregen uit diverse officiële bronnen. Bijgevolg kunnen deze gegevens ook niet door Constructiv
gecorrigeerd worden. Hiervoor dient de persoon persoonlijk de desbetreffende officiële instanties te contacteren.
Constructiv wijst elke verantwoordelijkheid af voor iedere klacht en alle mogelijke gevolgschade af aangaande
incorrecte gegevens die gebruikt werden voor het produceren van de ConstruBadge® en alle gerelateerde
communicatie.
Constructiv wijst elke verantwoordelijkheid af voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade, met inbegrip van onder
meer elk financieel of commercieel nadeel, verlies van cliënteel of geld, eender welke commerciële problemen, elke
stijging van de onkosten en andere algemene kosten, verlies van winst, imagoschade, die de Werkgever of de
Integrator lijdt bij gebruik, wijziging of afschaffing van de ConstruBadge®.
Constructiv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of nadelen die inherent zijn aan het gebruik van de
ConstruBadge® of het gebruik van het internetnetwerk, waaronder in het bijzonder een onderbreking van de
dienstverlening, inbraak door hackers of de aanwezigheid van informaticavirussen, pogingen tot oplichting via
phishing (of andere technieken), onrechtmatige gebruik of diefstal van inlichtingen, of eender welk feit dat
beschouwd wordt als overmacht.
Constructiv wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van lichamelijke of materiële schade van eender welke aard die
het gevolg is van een oneigenlijk gebruik of een gebruik dat strijdig is met het doel van de ConstruBadge®.
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7.5

7.6

8.

Constructiv wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onvoldoende medewerking van de Werkgever of de
Integrator bij de uitvoering van de Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de gevolgen van niet-naleving van de
verplichten in het kader van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Bij oneigenlijk gebruik of gebruik in strijd met het doel van de ConstruBadge® of in enig ander geval van niet-naleving
van de Algemene Voorwaarden, behoudt Constructiv zich het recht voor om zonder de minste vergoeding
onmiddellijk iedere contractuele relatie te beëindigen met de Werkgever of Integrator en indien zij het passend acht
gerechtelijke procedures te beginnen.

Toepasbaar recht
8.1
8.2

Het Belgisch recht is van toepassing op de Algemene Voorwaarden.
Voor elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van de Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

******
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