
 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN ARVAL 
WEBSITES 
 

Deze gebruiksvoorwaarden (de ‘voorwaarden’) zijn het laatst aangepast in december 2019.  

 

Deze voorwaarden, zoals hieronder uiteengezet, zijn van toepassing op uw gebruik van en uw 

toegang tot de website ‘My Arval’, aanverwante Arval websites  en bijhorende (mobiele) applicaties 

(de ‘websites’). Wij vragen u deze voorwaarden aandachtig te lezen. Het gebruik van de websites is 

immers niet mogelijk zonder voorafgaandelijke acceptatie van deze voorwaarden.  

 

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, om in lijn te zijn met 

toepasselijke wet- en regelgeving en met interne procedures. Wij doen dit door de bepalingen van 

deze website aan te passen en de datum vermeld bovenaan deze pagina. Wij leveren de nodige 

inspanningen om u te informeren over significante wijzigingen via een pop-up op de websites. Toch is 

het mogelijk dat u niet altijd direct op de hoogte wordt gebracht van deze wijzigingen. Daarom vragen 

wij u deze voorwaarden regelmatig na te lezen zodat u bekend bent met updates of wijzigingen, en 

zeker als u gevraagd wordt opnieuw of aanvullende (persoons-)gegevens door te geven.  

 

Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd 

met de wet is, is de betreffende bepaling niet van toepassing. Wij vervangen in een dergelijk geval de 

betreffende bepaling door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, 

vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven integraal 

van toepassing. 

 

Informatie over Arval 
De websites worden beheerd door Arval Belgium NV. Onze contactgegevens zijn: 

Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem 

Telefoon +32 (0)2 240 01 99 

info@arval.be 

 

1. Uw toegang tot en gebruik van onze websites 
De toegang tot de websites is gratis. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het 

telecommunicatienetwerk zijn voor de gebruiker. 

Wij herinneren u eraan dat elke frauduleuze toegang tot of aanwezigheid in een computersysteem, de 

verstoring of vervalsing van de werking van een dergelijk systeem, de frauduleuze invoer of wijziging 

van de gegevens in een computersysteem misdrijven zijn waarop strafrechtelijke straffen staan.  

2. Uw gebruik van onze website 
 

Algemeen 
De websites hebben tot doel u te informeren over mobiliteitsoplossingen die Arval aanbiedt.  

U erkent over de nodige toelating, competentie en de middelen te beschikken die vereist zijn om 
toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze website.  

 

Wij stellen u informatie ter beschikking op de website, in het kader van een contractuele afspraak met 

u of uw werkgever. Deze informatie is enkel bedoeld voor uw eigen gebruik of  intern gebruik bij uw 

werkgever, al naargelang het geval. Wij maken u erop attent dat elke communicatie van deze 

informatie aan derden, zonder onze toestemming, een mogelijke inbreuk kan zijn op onze rechten. 

Wij treffen in voorkomend geval de nodige juridische maatregelen om onze rechten veilig te stellen en 
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u de toegang tot de website te ontzeggen. Een bewezen inbreuk zal in ieder geval het voorwerp 

uitmaken van een forfaitaire schadevergoeding, van EUR 10.000,00 per inbreuk, onverminderd ons 

recht om een vergoeding voor werkelijke schade te vorderen. 

 

 

Bijzondere bepalingen gebruik ‘nieuwe auto’ module van ‘My 
Arval’ 
Indien wij u en / of uw werkgever een gebruikersnaam en een wachtwoord ten behoeve van het 

gebruik van de module ‘nieuwe auto’ aanbieden, zijn, naast de afspraken zoals deze zijn vastgelegd 

in de overeenkomst met Arval, de volgende bepalingen van toepassing:  

 de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Zij mogen onder geen beding 

worden uitgeleend of ter beschikking gesteld aan derden 

 de toegang tot de module kan in tijd worden beperkt 

 de in de module opgenomen prijzen zijn vermeld in euro's en zijn slechts van toepassing op in 

België in te schrijven auto’s met een Belgische kentekenplaat 

 de in de module opgenomen prijzen zijn verder louter indicatief en gelden tevens onder 

voorbehoud van prijswijzigingen. Prijswijzigingen zijn mogelijk met toepassing van de bepalingen 

hierover in de overeenkomst tussen ons en de klant.  

 

Een bestelling geplaatst via de module ‘nieuwe auto’ creëert geen verplichtingen in hoofde van Arval. 

De huurovereenkomst tussen ons en de klant met betrekking tot de gekozen auto, komt pas tot stand 

op het ogenblik bepaald in de overeenkomst tussen ons en de klant. De informatie in deze module 

kwalificeert geenszins als een aanbod tot contracteren. 

 

3. Onze intellectuele eigendomsrechten 
Wij zijn eigenaar of houder van de rechten van alle elementen die deze websites vormen, namelijk de 

informatie, gegevens, tekeningen, grafieken, foto's, geluidsbanden etc. Elke gehele of gedeeltelijke 

reproductie, weergave, verspreiding of heruitzending van de inhoud van deze websites door welk 

middel en op welke manier dan ook, is verboden, tenzij na onze uitdrukkelijke en voorafgaande 

toestemming.  

 

De merken van Arval en haar partners, evenals de logo's die op de websites staan, zijn 

gedeponeerde merken. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of deze logo's, op 

basis van de elementen van de website zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het 

merk is verboden.  

 

4. Aansprakelijkheid 
Behoudens andersluidende bepalingen in de overeenkomsten gesloten met Arval, geldt de 

hiernavolgende aansprakelijkheidsregeling. 

Wij proberen ervoor te zorgen dat de informatie beschikbaar gesteld op de websites zo accuraat en 

volledig mogelijk is. Wij geven hierover echter geen garantie en sluiten iedere aansprakelijkheid uit 

met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op deze websites.  

Wij behouden ons het recht voor om, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de 

inhoud van deze website te verbeteren en / of te wijzigen. Bovendien wijzen wij elke 

aansprakelijkheid af in geval van vertraging, vergissing of nalatigheid in verband met de inhoud van 

deze pagina's evenals in geval van onderbreking of niet-beschikbaarheid van de dienst.  

Wij zijn niet aansprakelijk voor een beslissing die wordt genomen op basis van informatie op deze 

websites, noch voor het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt door derden.  

 

Wij zijnniet aansprakelijk voor elementen die buiten onze controle vallen en voor schade die 

eventueel zou kunnen worden geleden door de technische omgeving van de gebruiker en met name 



 

 

zijn computers, software, netwerktoebehoren en alle andere hardware die hij gebruikt om toegang te 

krijgen tot of gebruik te maken van de dienst en / of de informatie. 

 

5. Hyperlinks – websites van derden 
De websites bevatten hyperlinks naar websites van derden die de toegang mogelijk maken tot 

websites die niet door ons zijn uitgegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites 

waartoe de internetgebruiker zodoende toegang zou hebben.  

 

De aanmaak van hyperlinks naar de website(s) moet voorafgaandelijk door ons worden toegestaan.  

 

Onze Gegevensbeschermingsverklaring  is niet van toepassing op websites van derden die via de 

websites door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht of toegankelijk zijn. Wij raden u aan de 

gegevensbeschermingsverklaring van de desbetreffende website te raadplegen. Wij zijn niet 

aansprakelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens die u eventueel op deze manier overmaakt 

aan derden. 

 

6. Toepasselijk recht 
Op (het gebruik van) de websites is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die 

voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de websites zullen bij uitsluiting worden 

beoordeeld door de bevoegde rechtbanken te Brussel. 


