
 

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN TCO CALCULATOR 

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2016. 

 

Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de TCO Calculator alsook de inhoud, informatie 

en diensten die via de TCO Calculator of de Website, zoals hierna gedefinieerd, worden 

aangeboden. 

Deze Gebruiksvoorwaarden ontslaan of beperken de aansprakelijkheid van Departement LNE en 

andere betrokkenen en bevatten bovendien belangrijke bepalingen waarvan u kennis dient te 

nemen. 

Indien u niet akkoord gaat met deze bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, of indien u niet 

gemachtigd bent om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden of te erkennen, mag u de TCO 

Calculator en/of de Website niet gebruiken en dient u uw bezoek of gebruik onmiddellijk te staken. 

 

1. Beheer 

De website “Vergelijk milieuvriendelijke en conventionele wagens”, bereikbaar via de hyperlink 

www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/sites/default/files/tco-tool/index.html (hierna de “Website”) 

wordt beheerd door de Vlaamse Overheid – Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Graaf de 

Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, te 1000 Brussel (hierna genoemd “Departement LNE”). 

2. Uw aanvaarding van deze voorwaarden  

Telkens wanneer u de Website en/of de TCO Calculator bezoekt of gebruikt, betekent dit dat u en alle 

personen die u vertegenwoordigt, het eens zijn met deze voorwaarden (hierna de 

“Gebruiksvoorwaarden”), deze expliciet aanvaarden zonder enig voorbehoud of voorwaarde, en 

gebonden zijn door deze bepalingen. 

Aldus komt door uw bezoek of gebruik een overeenkomst tot stand tussen u en alle personen die u 

vertegenwoordigt enerzijds, en Departement LNE, anderzijds. In het kader van deze Gebruiksvoorwaarden 

omvat “persoon” zowel natuurlijke personen als alle entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid. 

U bevestigt door uw bezoek of gebruik tevens dat u wettelijk gemachtigd bent om deze 

Gebruiksvoorwaarden te erkennen en te aanvaarden, in uw eigen naam en in naam van alle personen die 

u vertegenwoordigt.  

Departement LNE is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken en voor 

om het even welke reden te veranderen, aan te vullen of te wijzigen, zonder voorafgaand bericht en zonder 



 

 

 

zich te moeten verantwoorden ten opzichte van u of de personen die u vertegenwoordigt. U mag deze 

Gebruiksvoorwaarden in geen enkel opzicht aanvullen, wijzigen of verbeteren. 

Telkens wanneer u de Website en/of TCO Calculator gebruikt is de laatste versie van deze 

Gebruiksvoorwaarden van toepassing. U dient dan ook telkens u de Website en/of de TCO Calculator 

gebruikt de datum van de Gebruiksvoorwaarden (die bovenaan de Gebruiksvoorwaarden staat) te 

controleren om na te gaan of er een nieuwe versie van kracht is. 

 
3. Eigendomsrecht en toegestaan gebruik van de Website 

De Website en alle informatie (tekst, illustraties, video en audio), beelden, logo’s, iconen, software, design, 

toepassingen, rekenbladen, modellen, gegevens en andere elementen die beschikbaar zijn op of via de 

Website en/of de TCO Calculator zijn en blijven eigendom van Departement LNE of haar licentiegevers. 

Uw gebruik van de Website en/of de TCO Calculator geeft u geen eigendomsrecht of enig ander recht op 

de Website, de TCO Calculator of hun inhoud. 

 

De Website en de TCO Calculator mogen alleen gebruikt worden op de manier die expliciet beschreven 

wordt in deze Gebruiksvoorwaarden.  

 

De Website en de TCO Calculator mogen alleen gebruikt worden voor wettelijke doeleinden. U mag de 

Website en de TCO Calculator alleen gebruiken met SSL-webbrowsersoftware die commercieel 

beschikbaar is. 

 

De inhoud van de Website en/of de TCO Calculator kan worden gekopieerd, gereproduceerd, 

heruitgegeven, gedownload, verzonden, uitgezonden, geïndexeerd, gecatalogiseerd en verspreid, geheel 

of gedeeltelijk op elke manier die de bekendheid van de Website, de TCO Calculator en Departement LNE 

op een positieve manier ten goede komt, inclusief via sociale netwerken, voor zover elke weergave een 

duidelijke bronvermelding naar de Website bevat en dit alles behoudens de mogelijkheid voor Departement 

LNE om hieraan op gelijk welk ogenblik een einde te stellen.  

Het recht op gebruik van de inhoud van de Website en/of de TCO Calculator wordt u verleend op 

voorwaarde dat u de inhoud niet wijzigt, dat u alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere 

eigendomsvermeldingen intact laat en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en 

kennisgevingen waarvan de inhoud vergezeld gaat, of die anderszins op deze Website en/of de TCO 

Calculator staan vermeld.  

Niet-naleving van de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen op de Website en/of de TCO Calculator 

en/of misbruik leidt automatisch tot beëindiging, zonder voorafgaand bericht, van alle rechten die u zijn 

verleend. In dat geval dient u alle exemplaren of kopieën van gedownloade materialen die u in uw bezit of 

onder uw gezag heeft, onverwijld te vernietigen. Op eerste verzoek van Departement LNE zal u het bewijs 

leveren van deze vernietiging. Behoudens de beperkte toestemming tot gebruik van de inhoud van de 

Website en/of de TCO Calculator, verleent Departement LNE u geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten 

onder enig octrooi-, merk- of auteursrecht of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht.  



 

 

 

4. Links naar andere sites 

De Website en/of de TCO Calculator kan hyperlinks bevatten naar de inhoud van derden of naar websites 

die beheerd worden door derden. Departement LNE is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid 

van de inhoud van deze websites. Departement LNE kan evenmin beschouwd worden als instantie die 

deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De beheerders van die 

websites zijn de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgeving en reglementering, onder 

meer met betrekking tot de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald 

wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.  

5. Privacybeleid 

Persoonsgegevens verstrekt of verzameld via of in verband met de Website of de TCO Calculator worden 

door Departement LNE opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand. De Website en/of de TCO 

Calculator verzamelen enkel persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door gebruikers worden 

doorgegeven. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het verstrekken van de resultaten 

van de TCO Calculator, het sturen van een nieuwsbrief, indien expliciet akkoord werd bekomen,  alsook 

het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Departement LNE en/of haar 

partners aangeboden producten en/of diensten. Door opgave van uw gegevens, geeft u Departement LNE 

de toestemming om deze gegevens eveneens over te maken aan derden. 

U kan steeds kosteloos om toegang en verbetering van uw gegevens vragen. Indien u geen informatie van 

Departement LNE of haar partners meer wenst te ontvangen, dient u Departement LNE (e-mailadres 

beleid@lne.vlaanderen.be of Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Graaf de Ferrarisgebouw, 

Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel), dan wel de respectievelijke partner hiervan op de hoogte te 

brengen. 

 
6. Afwijzing, uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, afstand van recht en 

vrijwaring 

 

6.1 Informatie op de Website en/of de TCO Calculator 

De informatie, voertuigen en databases van de TCO Calculator zijn met de nodige zorgvuldigheid 

samengesteld en worden in de mate van het mogelijke ge – updatet. De informatie die door middel van de 

TCO Calculator wordt verstrekt geldt slechts ten indicatieve titel en is het resultaat van de gecombineerde 

gegevens van constructeurs, verzekeraars en actuele wegdata.  

Departement LNE garandeert echter niet dat de informatie op de Website en/of verstrekt via de TCO 

Calculator juist, actueel of volledig is. De informatie op de Website en/of verstrekt via de TCO Calculator 

kan technische onjuistheden en typ- of andere redactionele fouten bevatten. De reële informatie, waaronder, 

maar niet beperkt tot de reële kosten kunnen in de praktijk of naargelang de specifieke omstandigheden 

afwijken van de door de TCO Calculator verstrekte informatie. 



 

 

 

Departement LNE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid (en sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid 

uit) voor het zodanig bijhouden van deze Website en/of de TCO Calculator, zodat de informatie actueel is 

of dat de op deze Website geplaatste en/of via de TCO Calculator verstrekte informatie juist of volledig is. 

Bijgevolg dient u de juistheid en volledigheid van alle op de Website geplaatste en/of via de TCO Calculator 

verstrekte informatie te controleren alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot enige dienst, 

enig product of enige andere zaak, ongeacht of die via de Website en/of de TCO Calculator of anderszins 

wordt aangeboden.  

6.2 Gebruik 

Het gebruik van deze Website en de TCO Calculator gebeurt geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.  

De Website en de TCO Calculator worden “as is” ter uwer beschikking gesteld, zonder expliciete of 

impliciete waarborgen van gelijk welke aard. Voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en 

zonder dat volgende opsomming limitatief is, sluiten Departement LNE, haar licentiegevers en partners, 

alsook alle andere met Departement LNE verbonden organisaties alle verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid uit voor aanbiedingen, waarborgen, omstandigheden, waarborgen van niet-overtreding, 

verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid, 

nauwkeurigheid of volledigheid van de Website en/of de TCO Calculator.  

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen, verwerken en onderhouden van alle computers, hardware 

en software, internetdiensten en andere uitrusting en diensten die nodig zijn voor uw gebruik van de 

Website en/of de TCO Calculator. 

Het Internet is geen veilig medium, kan onderbroken worden of het voorwerp zijn van (on)vrijwillige 

schendingen van de veiligheid en privacy. De beschikbaarheid van de Website en/of de TCO Calculator 

kan getroffen worden door talrijke factoren, waarover Departement LNE en/of haar partners geen controle 

hebben. Het is bijgevolg mogelijk dat de Website en/of de TCO Calculator niet continu of ononderbroken, 

veilig en/of privé bereikbaar is. 

Noch Departement LNE, noch haar licentiegevers of partners en met hen verbonden organisaties zijn 

aansprakelijk ten aanzien van u of enig ander persoon, voor verlies of schade die u of enige andere persoon 

lijdt ten gevolge van een faling of de weigering van Departement LNE om gevolg te geven aan een bericht 

dat via de Website, per e-mail of op enige andere wijze aan Departement LNE gericht werd, noch voor het 

niet of laattijdig ontvangen, kennisnemen, behandelen of aanvaarden van dergelijke berichten door 

Departement LNE, noch voor verlies of schade die geleden werd ingevolge een operationele faling, slechte 

werking, onderbreking, verandering, wijziging of sluiting van de Website en/of de TCO Calculator en/of de 

e-maildiensten.  

Zonder enige beperking van het voorgaande, bieden Departement LNE, haar licentiegevers en partners 

geen waarborg dat:  

(a) de Website en/of de TCO Calculator compatibel zijn met uw computer, randapparatuur en software;  

(b) de Website en/of de TCO Calculator beschikbaar zullen zijn, zonder onderbreking zullen werken, vrij 

zullen zijn van fouten of dat alle fouten verbeterd zullen worden; 

(c) de Website en/of TCO Calculator aan uw noden zullen voldoen;  



 

 

 

(d) de informatie die op de Website en/of de TCO Calculator staat, of die via de Website en/of de TCO 

Calculator verkregen kan worden, nauwkeurig, volledig, correct of tijdig beschikbaar zal zijn;  

(e) sommige of bepaalde resultaten verkrijgbaar zullen zijn via de Website en/of de TCO Calculator;  

(f) het gebruik van de Website en/of de TCO Calculator – inclusief het browsen en downloaden van 

informatie – vrij zal zijn van virussen, ‘Trojaanse paarden’, ‘wormen’ of andere vernietigende of schadelijke 

elementen; of  

(g) het gebruik van de Website en/of de TCO Calculator niet indruist tegen de rechten (inclusief de 

intellectuele eigendomsrechten) van om het even welk individu.  

 

Niettegenstaande het voorgaande, zal Departement LNE naar best vermogen proberen de Website en de 

TCO Calculator 24/7 beschikbaar te houden voor de gebruikers. Departement LNE behoudt zich het recht 

voor om onderhoud, updates, upgrades, enz. uit te voeren aan de Website en/of de TCO Calculator. 

Departement LNE is niet aansprakelijk voor eventuele on- of verminderde beschikbaarheid van de Website 

en/of de TCO Calculator, die te wijten zijn aan de prestaties van dergelijk onderhoud, updates, upgrades, 

enz.  

 

Departement LNE neemt alle maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de Website en/of de TCO 

Calculator te beveiligen, zoals, maar niet beperkt tot de installatie van anti - virus software, firewalls, 

spamfilters, enz. 

 

Departement LNE, haar leveranciers, partners en alle andere met Departement LNE verbonden 

organisaties wijzen voor dergelijke zaken echter alle aansprakelijkheid af in de ruimste betekenis, die 

mogelijk is binnen het toepasselijk recht. 

 

Het is de gebruiker(s) van de Website en/of de TCO Calculator uitdrukkelijk verboden: 

 

• enige rechten op de Website en/of de TCO Calculator toe te kennen aan derden; 

• de Website en/of de TCO Calculator te reproduceren, reviseren of op enige andere wijze te 

vermenigvuldigen; 

• de Website en/of de TCO Calculator (proberen) te reverse – assembleren, reverse – 

compileren or reverse – engineeren; 

• de Website en/of de TCO Calculator, met inbegrip van de onderliggende software, te gebruiken 

met het enige doel om software of enige andere module of methode te ontwikkelen, die 

substantieel dezelfde functie heeft als (een deel van) de TCO Calculator; 

• om de beveiliging van de Website en/of de TCO Calculator te verstoren of op enige andere 

wijze misbruik te maken van de Website en/of de TCO Calculator; 

• om zichzelf of derden toegang te verschaffen tot niet-openbare / niet - toegankelijke gebieden 

van de Website en/of TCO Calculator; 

• Op de Website geplaatste en/of via de TCO Calculator verstrekte gegevens tegen directe of 

indirecte vergoeding ter beschikking te stellen aan derden; 

• de Website en/of de TCO Calculator aan te wenden voor onwettige doeleinden, hetzij om 

gegevens door te zenden met een bedreigend, obsceen, verwerpelijk of enig ander 

schadeberokkenend karakter;  

• de naam en/of gegevens van Departement LNE, haar licentiegevers en/of partners te 

vermelden op enige wijze die Departement LNE, haar licentiegevers of partners op eender 

welke wijze schade zou kunnen berokkenen; 

• enige andere handeling te stellen die de rechten van Departement LNE of enige andere partij 

kan benadelen; 



 

 

 

• fouten in de Website en/of de TCO Calculator, al of niet gekend door Departement LNE, te 

gebruiken voor eigen voordeel of dat van derden. 

 

 

6.3 Uitsluit ing van aansprakelijkheid 

Departement LNE, haar licentiegevers, partners en alle andere met Departement LNE verbonden 

organisaties zullen in geen enkel geval (behoudens zware fout en bedrog) aansprakelijk zijn ten aanzien 

van u of enig ander persoon voor gebruiksverlies, productieverlies, inkomstenverlies of winstverlies (reëel 

of ingeschat), marktverlies, economisch verlies, speciaal, incidenteel, rechtstreeks of onrechtstreeks 

afgeleid verlies of schade, hetzij op basis van contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid of onder 

enige andere juridische grondslag die voortvloeit uit, verband houdt met of te maken heeft met het gebruik 

van de Website en/of de TCO Calculator door u of enige andere persoon en dit ongeacht nalatigheid, fouten 

of overtredingen van Departement LNE, haar licentiegevers, partners of enig andere met Departement LNE 

verbonden organisaties, en ongeacht het feit dat Departement LNE, haar licentiegevers, partners en/of de 

met Departement LNE verbonden organisaties op de hoogte gebracht werden van de mogelijkheid dat u 

of een andere persoon een dergelijk(e) verlies of schade zou kunnen lijden. 

6.4 Vrijwaring 

U zal Departement LNE, haar licentiegevers en al hun respectievelijke franchisenemers, partners, agenten, 

directeurs, verantwoordelijken, bedienden, informatieverstrekkers, dienstverleners, leveranciers, 

onderaannemers, personen die licenties verstrekken of bezitten en alle andere betrokken of geassocieerde 

personen (gezamenlijk de “Gevrijwaarde Partijen”) verdedigen en vrijwaren met betrekking tot alle 

aansprakelijkheden, uitgaven en kosten, met inbegrip van alle redelijke juridische kosten en uitgaven 

zonder beperking, die door de Gevrijwaarde Partijen opgelopen worden in het kader van een schadeclaim 

of eis die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Website en/of de TCO Calculator. 

U zal te goeder trouw samenwerken met de Gevrijwaarde Partijen bij de verdediging tegen claims of eisen. 

U zal uw volledige medewerking verstrekken bij vragen om advies en informatie die door de Gevrijwaarde 

Partijen verstrekt dienen te worden in mondelinge of geschreven vorm.  

 
7. Beëindiging van uw gebruiksrecht en de Website en/of TCO Calculator 

Bij overtreding van onderhavige Gebruiksvoorwaarden, mag u niet langer gebruikmaken van de Website 

en de TCO Calculator. 

 

Departement LNE mag op om het even welk tijdstip en naar eigen goeddunken:  

(a) de Website en/of de TCO Calculator geheel of gedeeltelijk veranderen, en tijdelijk of definitief buiten 

werking stellen;  

(b) uw toelating om de Website en/of de TCO Calculator te gebruiken, zonder voorafgaand bericht en 

zonder schadeloosstelling aan u of een ander persoon, beperken of tijdelijk of definitief beëindigen.  

 

Indien het gebruik van de Website en/of de TCO Calculator door u of door een persoon die u 

vertegenwoordigt, dan wel door Departement LNE beëindigd wordt, dan:  



 

 

 

(a) blijven deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere overeenkomsten die op dat ogenblik bestaan tussen 

Departement LNE en u en/of om het even welk persoon die u vertegenwoordigt, bestaan; en  

(b) mag Departement LNE uw persoonlijke informatie blijven gebruiken en meedelen overeenkomstig 

artikel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden.  

 

8. Algemene bepalingen 

Indien één van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, 

zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen. 

 

Deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en moeten geïnterpreteerd worden in 

overeenstemming met het Belgische recht.  

 

Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden mochten ontstaan, vallen onder de 

uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Departement LNE. 

 

 


