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1. Algemeen
1.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik door Gebruiker van het MultiTankcard Driver Dashboard (“MTc Driver Dashboard”). Door van het MTc Driver Dashboard gebruik te
maken, stemt Gebruiker in met de Gebruiksvoorwaarden. Indien Gebruiker niet instemt met de
Gebruiksvoorwaarden, dan kan Gebruiker geen gebruikmaken van het MTc Driver Dashboard.
1.2 MTc behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen,
waarvan MTc de Gebruiker ten minste één maand voordat de wijziging van kracht wordt op de
hoogte zal stellen per email via het emailadres zoals dat bij MTc bekend is. Indien Gebruiker gebruik
blijft maken van het MTc Driver Dashboard na wijziging of aanvulling van deze
Gebruiksvoorwaarden accepteert Gebruiker daarmee de gewijzigde/aangevulde
Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk.
1.3 De met hoofdletters geschreven woorden waaraan in deze Gebruiksvoorwaarden – indien
mogelijk – wordt gerefereerd zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van MTc
(https://www.mtc.nl/algemene-voorwaarden/).
2. Het MTc Driver Dashboard
2.1 Het MTc Driver Dashboard is een webapplicatie beschikbaar via www.mtc.nl/dd waarmee de Gebruiker bepaalde Mobiliteitsdiensten kan afnemen, toegestane transacties kan declareren, inzicht
kan krijgen in het gebruik van de diensten die Gebruiker afneemt van MTc en toegang heeft tot
algemene informatie zoals de brandstofstation locator en parkeer locator.
2.2 MTc streeft ernaar te allen tijde volledige en actuele informatie aan de Gebruiker beschikbaar te
stellen via het MTc Driver Dashboard. Gebruiker begrijpt dat het beschikbaar stellen van volledige
en actuele informatie onderhevig is aan onder andere het verzamelen, invoeren en bijwerken
daarvan. MTc kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele omissies in de verstrekte
informatie.
3. Gebruik en Account
3.1 Indien Gebruiker volledig aan de verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden heeft
voldaan, verleent MTc Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, nietsublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op gebruik van het MTc Driver Dashboard.
3.2 Om gebruik te kunnen maken van het MTc Driver Dashboard, dient de Gebruiker een account
(“Account”) aan te maken. De Gebruiker staat er jegens MTc voor in dat de informatie die de
Gebruiker bij het aanmaken van het Account verstrekt compleet en juist is. De Gebruiker is
verantwoordelijk voor de aanpassingen van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.
3.3 De Gebruiker dient de inloggegevens die toegang verschaffen tot het Account geheim te
houden. Zodra Gebruiker weet of vermoedt dat de inloggegevens niet langer geheim zijn of dat
sprake is van misbruik van het Account, dient Gebruiker MTc daar onverwijld van in kennis te stellen
en de nodige maatregelen te treffen om onbevoegde toegang te voorkomen. MTc is niet
aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het
MTc Driver Dashboard door derden.
3.4 MTc is steeds gerechtigd de toegang tot het MTc Driver Dashboard buiten werking te stellen, te
blokkeren of in te trekken, bijvoorbeeld indien de Cliënt zijn verplichtingen onder de Overeenkomst
niet nakomt of indien de Gebruiker in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden.
4. Beschikbaarheid
4.1 MTc spant zich naar beste kunnen in om het MTc Driver Dashboard zorgvuldig beschikbaar te
stellen. Gebruiker gaat ermee akkoord dat het MTc Driver Dashboard, uitsluitend de
functionaliteiten en andere eigenschappen bevat die deze ten tijde van het gebruik bevat (in de

staat waarin deze op dat moment verkeert (“as is”) en beschikbaar is “as available”). Gebruiker
gebruikt het MTc Driver Dashboard te allen tijde op eigen risico en verantwoordelijkheid en is zelf
verantwoordelijk voor het juiste gebruik en goed functioneren van de randapparatuur waarmee hij
gebruik maakt van het MTc Driver Dashboard.
4.2 MTc is, zonder op enigerlei wijze jegens Gebruiker en/of Cliënt aansprakelijk te worden, te allen
tijde gerechtigd om:
a. procedurele en technische aanpassingen aan en/of verbeteringen in het MTc Driver Dashboard
aan te brengen; en
b. Het MTc Driver Dashboard of het Account tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken indien
dit naar haar oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief, correctief of adaptief
onderhoud. MTc stelt Gebruiker voor zover en zo spoedig als redelijk mogelijk is, in kennis van de
tijdelijke buitengebruikstelling of het tijdelijk beperkte gebruik van het MTc Driver Dashboard.
4.3 MTc garandeert niet dat het MTc Driver Dashboard altijd en zonder onderbrekingen of storingen
toegankelijk is. Storingen in het MTc Driver Dashboard kunnen mede, doch niet uitsluitend,
optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding of door virussen of
fouten/gebreken. MTc is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van
het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het MTc Driver Dashboard.
4.4 MTc garandeert niet dat het gebruik van het MTc Driver Dashboard doeltreffend is of bepaalde
resultaten tot gevolg heeft.

5. Persoonsgegevens
5.1 MTc zal zich steeds houden aan het bepaalde in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (“AVG”).
5.2 De gegevens die de Gebruiker tijdens het aanmaken van het Account en het gebruik van het
MTc Driver Dashboard aan MTc verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in
overeenstemming met de Privacy Policy (https://www.mtc.nl/privacy_en_cookie_verklaring).
6. Beëindiging
6.1 Het gebruik van het MTc Driver Dashboard door de Gebruiker is afhankelijk van het bestaan van
een Overeenkomst tussen MTc en de Cliënt of de overeenkomst tussen Cliënt en Werkgever. Indien
deze Overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, blokkeert MTc het Account van Gebruiker
waardoor Gebruiker niet langer toegang heeft tot het MTc Driver Dashboard. MTc is na beëindiging
niet gehouden om enige content of informatie aan Gebruiker of Cliënt te verstrekken of dergelijke
informatie te converteren of te exporteren. Bij beëindiging wordt tevens automatisch de
MultiTankcard geblokkeerd.
7. Overige bepalingen
7.1 Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel
om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen
van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. MTc zal het ongeldige beding vervangen
door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking
van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.
7.2 Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van die diensten van MTc is Nederlands recht van
toepassing.
7.3 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden,
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere
bevoegde rechter aanwijst.
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