Accountvoorwaarden Maastricht-Bereikbaar
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 mei 2012 van toepassing op de aanvraag van een
persoonlijke Maastricht-Bereikbaar account op de website maastricht-bereikbaar.nl.
Registratie van uw account
2. U kunt een Maastricht-Bereikbaar account aanvragen door het online registratieformulier in te
vullen en te versturen naar Maastricht-Bereikbaar.
3. Uw account komt tot stand nadat Maastricht-Bereikbaar een wachtwoord en bevestigingslink
heeft toegestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres, waarmee u uw account kunt
activeren. De account dient binnen twee weken na ontvangst van de bevestigingslink te worden
geactiveerd. Bij het niet tijdig activeren van de account dient u zich opnieuw te registreren.
4. Voor de aanvraag van uw account dient u bepaalde persoonlijke gegevens in te voeren. Het is
niet toegestaan om:
- een account op basis van onjuiste persoonsgegevens aan te vragen;
- een account voor anderen aan te vragen;
- meer dan één persoonlijke account aan te vragen;
- een account aan te vragen als u jonger bent dan 18 jaar;
- uw inloggegevens en/of wachtwoord te delen of anderen toegang te geven tot uw account.
5. Indien Maastricht-Bereikbaar constateert dat de voormelde bepalingen niet acht worden
genomen, behoudt Maastricht-Bereikbaar zich het recht voor om uw account met onmiddellijke
ingang te beëindigen en u de toegang tot de accountomgeving van de website www.maastrichtbereikbaar.nl te ontzeggen.
Gebruik van uw account
6. Maastricht-Bereikbaar streeft ernaar om u informatie te verschaffen over de verbetering van uw
mobiliteit in de regio Maastricht. Met uw persoonlijke Maastricht-Bereikbaar account kunt u
eenvoudig navigeren op de website www.maastricht-bereikbaar.nl. U kunt de informatie die in
uw account is opgeslagen gebruiken om:
- persoonlijke reisadviezen op te vragen;
- persoonlijke aanbiedingen over producten en/of diensten te ontvangen;
- een product en/of dienst aan te vragen;
- uw producten en/of diensten te beheren;
- uw reisgegevens te raadplegen;
- uw persoonsgegevens te beheren en/of te wijzigen.

Hoe gebruikt Maastricht-Bereikbaar uw persoonsgegevens?
7. Maastricht-Bereikbaar gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en met inachtneming van
het bepaalde in de Privacyvoorwaarden Maastricht-Bereikbaar en het Maastricht-Bereikbaar
privacy statement, kosteloos beschikbaar via www.maastricht-bereikbaar.nl en de Klantenservice
van Maastricht-Bereikbaar. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden zoals
omschreven in deze Algemene Voorwaarden. Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw
toestemming ter beschikking gesteld aan derden.
Uw account annuleren
8. Indien u niet langer gebruikt wenst maken van uw persoonlijke Maastricht-Bereikbaar account,
dan kunt u per e-mail een verzoek tot het verwijderen van uw account indienen via
klantenservice@maastricht-bereikbaar.nl. Het verzoek tot het verwijderen van uw account kan
alleen worden ingewilligd indien u ten tijde van het verwijderingsverzoek geen producten en/of
diensten van Maastricht-Bereikbaar afneemt.
Algemene bepalingen
9. Aanbiedingen en/of acties zijn geldig zolang de voorraad strekt tenzij anders vermeld. Product-,
dienst- en prijswijzigingen voorbehouden.
10. Maastricht-Bereikbaar behoudt zich het recht voor de functionaliteiten van een persoonlijke
Maastricht-bereikbaar account te beperken en/of te wijzigen.
11. Maastricht-Bereikbaar behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Ingeval u niet akkoord gaat met een wijziging van de Algemene Voorwaarden, kunt u uw account
annuleren overeenkomstig artikel 8.
12. Maastricht-Bereikbaar is in geen geval aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade als
gevolg van of met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke Maastricht-Bereikbaar account
of eventuele gegevens die (onjuist) door u zijn opgegeven en/of opgeslagen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Maastricht.
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