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GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBILITY CONCEPT B.V. 
 
Als Gebruiker de eerste keer inlogt op het Mobiliteitsplatform, of de Mobiliteitsapp, dient 
Gebruiker akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien Gebruiker niet akkoord 
gaat, heeft Gebruiker geen toegang tot de Mobiliteitsapp of het Mobiliteitsplatform. 
 
Vragen over deze Gebruiksvoorwaarden, de Mobiliteitsapp of het Mobiliteitsplatform kunnen 
gericht worden aan: servicedesk@mobilityconcept.nl. 
 
Artikel 1. Definities 
Woorden die in deze Gebruiksvoorwaarden aanvangen met een hoofdletter, hebben de 
betekenis als in dit artikel uiteengezet, ongeacht of de woorden in enkel- of meervoud 
worden gebruikt. 
 
1.1. Gebruiker: een aan Klant toe te rekenen persoon (bijvoorbeeld medewerker of 

ingehuurd personeel) die van de Mobiliteitsapp of het Mobiliteitsplatform gebruik 
maakt. 
 

1.2. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden. 
 

1.3. Klant: de instelling of onderneming welke een overeenkomst heeft met Mobility 
Concept inzake het gebruik van het Mobiliteitsplatform. 
 

1.4. Mobiliteitsapp: de mobiele applicatie van Mobility Concept, waarbinnen een 
subset van de functies van het Mobiliteitsplatform kan worden aangeroepen door 
Gebruiker. 
 

1.5. Mobiliteitsplatform: een online portal met functionaliteit inzake onder andere het 
kunnen inzien en uitvoeren van mobiliteitsbeleid en/of -budgetten en (het boeken 
en/of reserveren van) mobiliteitsdiensten en aanverwante diensten door 
Gebruiker. 
 

1.6. Mobility Concept: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
“Mobility Concept B.V.”, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder 
nummer 22164804, die de Mobiliteitsapp en het Mobiliteitsplatform aan Klant 
levert, en iedere rechtsopvolger van Mobility Concept. 
 

1.7. Website: de website van Mobility Concept, te vinden op URL: 
<https://www.mobilityconcept.nl/> 
 

Artikel 2. Diensten binnen Mobiliteitsplatform 
 

2.1. Telkens wanneer een (mobiliteits)dienst via het Mobiliteitsplatform of de 
Mobiliteitsapp wordt gereserveerd of geboekt, geschiedt dat op basis van een 
afzonderlijk tot stand gekomen rechtsverhouding tussen Klant en Gebruiker 
enerzijds en de dienstverlener van de (mobiliteits)dienst anderzijds. Mobility 
Concept is in die afzonderlijk tot stand gekomen rechtsverhouding geen partij. 
 

2.2. Indien voor het gebruik van een (mobiliteits)dienst Gebruiker op een externe 
website van de dienstverlener akkoord dient te gaan met (algemene) 
voorwaarden, gelden die voorwaarden rechtstreeks jegens die Gebruiker. 
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2.3. Indien er (mobiliteits)diensten via de Mobiliteitsapp of het Mobiliteitsplatform 
rechtstreeks gereserveerd of geboekt kunnen worden door de Gebruiker, gelden 
de (algemene) voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener. Deze zijn in 
te zien op de Website. Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, 
en/of door gebruik te maken van de Mobiliteitsapp of het Mobiliteitsplatform, gaat 
Gebruiker akkoord met de (algemene) voorwaarden van de in dit artikel bedoelde 
dienstverleners, zoals deze op de Website zijn in te zien. 
 

Artikel 3. Gebruik van het Mobiliteitsplatform 
 
3.1. Het is Klant en Gebruiker niet toegestaan Mobility Concept en haar infrastructuur 

zodanig te gebruiken dat het schade aanricht aan derden en/of tot gevolg heeft 
dat het Mobiliteitsplatform, niet of slechts gedeeltelijk bereikbaar is. 
 

3.2. Het is Klant en Gebruiker niet toegestaan toegang te verschaffen tot het 
Mobiliteitsplatform door middel van accountgegevens van derden of door middel 
van valse sleutels en/of omzeiling van enige beveiliging, ongeacht of deze 
beveiliging adequaat is.  
 

3.3. Klant en Gebruiker dragen als een goed huisvader zorg voor de door Mobility 
Concept verstrekte inloggegevens voor gebruik van het Mobiliteitsplatform. De 
inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Indien Klant of Gebruiker het vermoeden 
heeft dat die inloggegevens bij derden terecht zijn gekomen, dient Klant of 
Gebruiker dit onverwijld aan Mobility Concept mede te delen. Mobility Concept 
kan in dat geval toegang tot een of meerdere accounts blokkeren. 
 

3.4. Verder is het Klant en Gebruiker niet toegestaan in strijd te handelen met wet- of 
regelgeving.  
 

3.5. Klant respectievelijk Gebruiker vrijwaren Mobility Concept voor alle schadelijke 
gevolgen voor het niet naleven van hetgeen in artikel 3.1 tot en met 3.4 is 
bepaald. 
 

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten 
 
4.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Mobiliteitsapp en het 

Mobiliteitsplatform berusten bij Mobility Concept of haar licentiegevers. 
 

4.2. Voor de Mobiliteitsapp en het Mobiliteitsplatform verleent Mobility Concept aan 
Gebruiker hierbij een gebruiksrecht welke inhoudt dat Gebruiker de 
Mobiliteitsapp en/of het Mobiliteitsplatform mag gebruiken voor het doel waarvoor 
de Mobiliteitsapp en/of het Mobiliteitsplatform aan Gebruiker ter beschikking zijn 
gesteld. Het doel blijkt onder andere uit het mobiliteitsbeleid van Klant. Het doel 
is in ieder geval nimmer dat Gebruiker de Mobiliteitsapp of het Mobiliteitsplatform 
buiten zijn werkzaamheden voor Klant om (commercieel) mag aanwenden. 
 

4.3. Alle genoemde handelsnamen of geregistreerde woord- of beeldmerken merken 
komen toe aan Mobility Concept of respectievelijke eigenaren. 
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Artikel 5. Geheimhouding 
 

5.1. Gebruiker zal strikte vertrouwelijkheid in acht nemen over de werking van de 
bestanden, functionaliteit, de Mobiliteitsapp, het Mobiliteitsplatform, etc. 
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Mobility Concept zal 
Gebruiker informatie‐, gegevensdragers en gegevens welke haar ter beschikking 
staan, niet aan derden ter beschikking stellen. 
 

5.2. Gebruiker zal zich onthouden van het maken van schermafdrukken (ook wel 
screenshots genoemd) van de Mobiliteitsapp of het Mobiliteitsplatform en deze 
delen met derden. 

 
Artikel 6. Aansprakelijkheid Mobility Concept 
 
6.1. Mobility Concept en haar (informatie-)leveranciers kunnen door Gebruiker niet 

aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de 
Mobiliteitsapp of het Mobiliteitsplatform, waaronder maar niet uitsluitend schade 
ontstaan als gevolg van eventuele fouten, onvolledigheden, storingen of 
onderbrekingen in de Mobiliteitsapp of Mobiliteitsplatform, behoudens als deze 
het gevolg zijn van bewezen opzet of bewuste roekeloosheid van de 
bedrijfsleiding van Mobility Concept. Mobility Concept zal nooit aansprakelijk zijn 
voor schade voortvloeiend uit overmacht noch voor indirecte schade.  
 

6.2. Ondanks dat Mobility Concept haar uiterste best doet de getoonde informatie 
binnen de Mobiliteitsapp en het Mobiliteitsplatform zo accuraat mogelijk te 
houden, kan Mobility Concept u niet garanderen dat de getoonde informatie, 
bijvoorbeeld over aantal kilometers, kosten of CO2-uitstoot, altijd juist en 
accuraat is. Mobility Concept is van vele zaken afhankelijk als het gaat om het 
tonen van dergelijke informatie en maakt daarbij gebruik van diensten en / of 
producten die ter beschikking worden gesteld door derden. De gebruiker kan 
derhalve richting Mobility Concept geen rechten ontlenen aan de binnen de 
Mobiliteitsapp en het Mobiliteitsplatform getoonde informatie. 

 

6.3. De Gebruiker erkent dat Mobility Concept het recht heeft om op ieder moment de 
beschikbaarheid van de Mobiliteitsapp of het Mobiliteitsplatform te onderbreken 
voor onderhoud of updates. 

 
Artikel 7. Verwerken van persoonsgegevens 

 
7.1. Mobility Concept respecteert de privacy van de Gebruikers van de Mobiliteitsapp 

en het Mobiliteitsplatform. In dat kader heeft Mobility Concept passende 
maatregelen genomen, om het gebruik van de Mobiliteitsapp en het 
Mobiliteitsplatform te beveiligen en misbruik te voorkomen. Met betrekking tot het 
verwerken van de persoonsgegevens geldt dat deze verwerkt worden conform 
de overeenkomst tussen de Klant (meestal werkgever / opdrachtgever 
Gebruiker) en Mobility Concept, alsmede conform de privacyverklaring zoals 
deze op de Website te vinden is. 
 

7.2. Gebruiker stemt er mee in dat er persoonsgegevens van hem of haar worden 
doorgegeven aan de dienstverleners zoals bedoeld in artikel 2.1, indien en voor 
zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een boeking of reservering. De 
dienstverlener kan de persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties 
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indien en voor zover die overheidsinstanties belast zijn met afhandeling van 
boetes of parkeerbelasting, Gebruiker stemt daarvoor hierbij in. 
 

Artikel 8. Overdracht rechten en verplichtingen 
 
8.1. Het is Mobility Concept toegestaan haar rechten en verplichtingen aan een derde 

over te dragen. In het bijzonder als het gaat om overdracht in het kader van 
verandering van rechtsvorm, verkoop of fusie van Mobility Concept. Gebruiker 
geeft daarvoor reeds nu voor alsdan toestemming. Een mogelijke overdracht laat 
Gebruiker de mogelijkheid om zijn of haar rechten uit te oefenen niet onverlet. 
 

8.2. Het is een Gebruiker zonder toestemming van Mobility Concept niet toegestaan 
verkregen rechten en verplichtingen over te dragen aan derden. 
  

Artikel 9. Overig 
 
9.1. Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig 

blijk(t)(en) te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen 
over de bepaling(en) welke niet rechtsgeldig is (zijn) overleg plegen, teneinde 
een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk 
aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling. 
 

9.2. Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  
 

9.3. Mobility Concept is gerechtigd van tijd tot tijd deze Gebruiksvoorwaarden te 
wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen dan op deze pagina worden 
getoond. 
 

9.4. Indien deze Gebruiksvoorwaarden in een andere taal zijn aangeboden, en er 
sprake is van tegenstrijdigheid tussen hetgeen is bepaald in deze 
Nederlandstalige versie en een anderstalige versie, prevaleert hetgeen is 
bepaald in de Nederlandstalige versie. 

 
*** 


