ALGEMENE VOORWAARDEN & GEBRUIKSVOORWAARDEN
VAN DE WEBSITE EN HET ONLINE VORMINGSPLATFORM VAN HET
INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN BESTRIJDING VAN
DISCRIMINATIE EN RACISME
Onderhavige gebruiksvoorwaarden hebben als voorwerp de toegang en het gebruik van
het online informatieplatform (e-learning) van het Interfederaal Centrum voor Gelijke
Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme, toegankelijk via de URL
www.ediv.be, hierna genoemd het “Platform”.
Door op de website www.ediv.be (ook genoemd de “Website”) te surfen en door het
Platform te gebruiken, aanvaardt u zonder voorbehoud dat u zich onderwerpt aan de
hieronder weergegeven bepalingen en aan het geheel van de wetten en
reglementeringen die erop van toepassing zijn.
Het gebruik van de Website en van het Platform wordt eveneens beheerst door het
Beleid inzake de eerbiediging van het privéleven (zie pdf) evenals door het Beleid
inzake het gebruik van cookies (zie pdf), waarvan u eveneens verklaart kennis
genomen te hebben en aanvaard te hebben.

Verantwoordelijke van de Website en van het Platform
Identiteit van de Verantwoordelijke: het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen
en Bestrijding van Discriminatie en Racisme, hierna genoemd “Unia”.
Statuut: Onafhankelijk interfederaal centrum onder de vorm van een openbare instelling
in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van
8 augustus 1980.
Adres: Koningsstraat 138, 1000 Brussel, België
Telefoon: +32 (0)2 212 30 00
Fax: +32 (0)2 212 30.30
Email: ediv@unia.be

Doelstelling van het Platform
De Website en het Platform worden door Unia ontwikkeld en toegankelijk en bruikbaar
gemaakt op het internet in het kader van haar opdracht tot het bevorderen van gelijke
kansen en rechten voor alle burgers, ter bestrijding van iedere vorm van discriminatie.
Het doel van dit Platform is om eenvoudig en duidelijk de ADAR ("anti-discriminatie en
anti-racisme") -wetten uit te leggen door aan private en publieke bedrijven (en onder
andere, en meer in het bijzonder, hun human resource managers, hun managers, hun
preventieadviseurs en de vertegenwoordigers van de werknemers) een training aan te
bieden die hen aanzet tot het nadenken over concrete, gevoelige of conflicterende
situaties in het licht van deze wetgeving. Gebruikers hebben de mogelijkheid om
feedback te geven en in interactie te gaan met andere deelnemers.
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Aard van de informatie en van de dienst
Het enige doel van de dienst is om gebruikers te helpen bij te leren over de ADARwetten.
Alle informatie op deze website en in de opleidingsmodules van het platform zijn van
algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke en specifieke
omstandigheden en u kan ze niet beschouwen als een persoonlijk, professioneel of
juridisch advies. De informatie die en het materiaal dat op of via de site ter beschikking
wordt gesteld kan niet worden beschouwd als een authentieke overname van de officieel
aangenomen teksten. Alleen de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde
teksten worden als authentiek beschouwd en hebben voorrang.
De inhoud van de website (met inbegrip van hyperlinks) kan te allen tijde worden
aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd zonder dat deze handelingen vooraf
aangekondigd of op om het even welke wijze meegedeeld moeten worden.
Unia besteedt aandacht en zorg aan de Website en het Platform en beoogt dat alle
informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, volledig en up-to-date mogelijk is. Ondanks
deze inspanningen kan Unia niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie
compleet, juist, volledig of aangepast is.
Het Platform zal u toelaten om met andere gebruikers van het Platform te
communiceren. Unia is op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze interacties of
uitgewisselde informatie.
De beschikbare vormingsprogramma’s op het Platform worden gratis aangeboden, zonder
enige andere aanvullende dienst (zonder hulp of bijstand, zonder garantie en zonder
verbintenis tot het verkrijgen van enig resultaat). Deze vormingsprogramma’s zijn niet
certifiërend en geven geen aanleiding tot de toekenning van enige titel of enig voordeel.
Het succes of het falen van eventuele testen georganiseerd door het Platform zal geen
ander gevolg hebben dan de verstrekking van aanvullende informatie aan de gebruiker.
Hyperlinks en verwijzingen
De Website en het Platform kunnen links bevatten naar andere websites van overheden,
instanties of organisaties of referenties die verwijzen naar informatiebronnen die door
derden worden beheerd. Unia heeft geen enkele technische of inhoudelijke controle en
heeft hier ook geen enkele invloed op; het kan dus geen enkele garantie bieden over de
volledigheid of de juistheid van de inhoud, of over de beschikbaarheid van deze websites
en de informatiebronnen ervan. Links naar andere sites onderschrijven op geen enkele
manier de externe sites of hun inhoud. Deze links zijn bedoeld voor informatieve
doeleinden en voor het comfort van de gebruiker.
Bijgevolg verwerpt Unia iedere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die
voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van websites waarnaar deze Website
verwijst, en van hun inhoud.
Wilt u een hyperlink van uw website naar deze Website maken, dan vragen wij u om
vooraf contact op te nemen met de beheerder van de website.
Gebruiksvoorwaarden e-learning
2

Gedragsvoorwaarden en gebruiksregels
Logingegevens
Voordat gebruik kan worden gemaakt van bepaalde modules of sommige functies van het
Platform, moeten alle gebruikers zich registreren en ontvangen zij Logingegevens
(bestaande uit een "Login" en een wachtwoord).
Door zich in te schrijven, gaat u ermee akkoord om accurate informatie betreffende uw
identiteit en uw contactgegevens te verstrekken.
De Logingegevens zijn persoonlijk, privé en vertrouwelijk, en u gaat ermee akkoord ze
niet bekend te maken.
Het is uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van uw account en uw
Logingegevens te bewaren en de toegang tot uw computer te beperken. U bent
verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot uw account en uw
Logingegevens en het gebruik ervan wordt geacht uw gebruik te zijn. U zorgt ervoor dat
alle gebruik van uw account volledig in overeenstemming is met deze
gebruiksvoorwaarden. U heeft niet het recht om uw account of Logingegevens over te
dragen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon.
U verbindt er zich toe om ons te informeren in het geval dat uw contactgegevens zouden
wijzigen of in het geval van verlies of openbaarmaking van uw Logingegevens.
Alle persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zullen worden verwerkt in
overeenstemming met ons Beleid inzake de eerbiediging van het privéleven.
Unia behoudt zich het recht voor om de registratie van elke Gebruiker onmiddellijk te
beëindigen, zonder vergoeding en zonder enige waarschuwing, in geval van niet-naleving
door deze gebruiker van enige verplichting die hem door onderhavige overeenkomst
wordt opgelegd.
Verboden gebruik
U stemt ermee om in geen informatie die onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk,
obsceen, pornografisch, profaan of die anderszins in strijd is met de wet, regelgeving of
regel, te plaatsen of te verzenden.
U alleen bent verantwoordelijk voor de inhoud die u op de Site of op het Platform plaatst.
U stemt er verder mee in geen inhoud te uploaden, e-mailen, posten, verzenden,
distribueren of anderszins te publiceren via de Site of het Platform die hun normale
werking kan verstoren, met inbegrip van het plaatsen of het anderszins verzenden van
inhoud die niets te maken heeft met het onderwerp of die het effect heeft andere
gebruikers het gebruik van de Site of het Platform te beletten.
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Kennisgeving in geval van een fout of misbruik
Indien schendingen of misbruik worden vastgesteld met betrekking tot de informatie die
op (of via) de Website aangeboden wordt of met betrekking tot het gebruik van het
Platform door andere gebruikers, zal Unia alles in het werk stellen om de situatie zo snel
mogelijk recht te zetten.
Indien u fouten, storingen of misbruik vaststelt, kunt u contact opnemen met de
beheerder van de website. Voor meer informatie, ga naar de sectie Contact waar u de
contactgegevens kan vinden die u kan gebruiken om uw meldingen te verzenden.
Intellectuele eigendom
Website en Platform
Alle creaties, commentaren, teksten, illustraties en foto's die de inhoud zijn van de
Website en het Platform zijn exclusieve eigendom van Unia of van een derde partij die
Unia de toestemming heeft gegeven ze te exploiteren, en worden beschermd door
intellectuele eigendomsrechten.
Overeenkomstig de wetgeving inzake intellectuele eigendom (met inbegrip van de
bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige
rechten), zal de gebruiker bijzonder waakzaam zijn om informatie slechts af te drukken,
te reproduceren en weer te geven voor niet-commercieel gebruik en steeds met
vermelding van de bronnen.
Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling,
bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden van de Website, het Platform, of een
deel van hun inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Unia. Voor meer informatie, ga naar de sectie Contact.
In ieder geval garandeert of verklaart Unia niet dat uw gebruik van eender welk element
van de informatie op de website de rechten van derden niet schendt.

Bijdragen door Gebruikers en interactie
Indien u informatie, met inbegrip van eventuele commentaren, opmerkingen, suggesties,
ideeën, notities, schema's, tekeningen, concepten of andere informatie of werken, aan
ons overmaakt, en tenzij uitdrukkelijk anders op de site vermeld, staat u deze informatie
af aan Unia, en draagt u ons al uw rechten daarop over (inclusief en zonder beperking al
uw auteursrechten), en dit kosteloos, wereldwijd en voor de duur van de betrokken
rechten.
Deze informatie wordt geacht niet vertrouwelijk te zijn en Unia heeft geen enkele
verplichting van welke aard dan ook ten aanzien van deze informatie, en is vrij deze
informatie te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en te verspreiden, en
afgeleide werken van dergelijke informatie te creëren, zonder enige andere beperking
dan deze opgelegd door de desbetreffende regels ter bescherming van het privéleven,
zonder uw toestemming en zonder enige vergoeding aan u of aan iemand anders.
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Unia is vrij om alle gegevens, knowhow of technieken die in deze informatie begrepen is,
te gebruiken, voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de
ontwikkeling en vervaardiging van producten op basis deze informatie. Deze regel geldt
ongeacht de manier waarop u deze informatie verstrekt, dat wil zeggen, per e-mail, via
een formulier op de site, door middel van een prikbord of anderszins. Unia kan zo nu en
dan, maar zonder daartoe verplicht te zijn, berichten die u plaatst op de website
controleren, verifiëren en naar eigen goeddunken, aanpassen (inkorten of corrigeren op
taalfouten) of verwijderen.

Aansprakelijkheid en garanties
Ondanks de inspanningen van Unia om kwaliteitsvolle informatie en diensten aan te
bieden, en rekening houdende met het feit dat de toegang tot de Website en het Platform
gratis is, worden deze dienst en de informatie die u raadpleegt verstrekt zonder enige
garantie (met inbegrip van de kwaliteit, standvastigheid of het resultaat) van welke aard
dan ook, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins. In het bijzonder geven Unia, haar
licentiegevers en haar leveranciers geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot
de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid, geschiktheid, adequaatheid of tijdigheid van
de inhoud, software, teksten, grafische elementen, instrumenten, links of mededelingen
op de Website en het Platform.
Unia garandeert niet dat de Website en het Platform ononderbroken beschikbaar en vrij
van fouten, virussen of andere schadelijke componenten zullen zijn. De dienst kan op elk
ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving, zonder verplichting tot opgave van redenen
en zonder enig recht op enige vergoeding van de zijde van de gebruikers, stopgezet
worden. Unia kan ertoe gebracht worden toegang tot de volledige of een deel van de Site
of het Platform tijdelijk of blijvend, voor alle of een deel van de Gebruikers, op te
schorten of te onderbreken, om onderhoudsredenen of om een andere reden, zonder
enig recht op schadevergoeding in hoofde van de gebruikers.
Unia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die
voortvloeit uit het gebruik van de Site of het Platform of van informatie die op of via de
Website of Platform beschikbaar is, inclusief, zonder beperking, elk verlies, elke
onderbreking van de werkzaamheden of activiteiten, elke beschadiging van programma's
of gegevens op het computersysteem, of van de hardware en software van de gebruiker,
weze het ingevolge een contract, het burgerlijk recht of enige andere doctrine en
ongeacht of Unia al dan niet geïnformeerd werd over de mogelijkheid van dergelijke
schade. Uw enige en exclusieve middel is uw gebruik van de Site of het Platform stop te
zetten.

Diverse
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vormen deze Gebruiksvoorwaarden de volledige
overeenkomst tussen u en Unia met betrekking tot het gebruik van de Site, het Platform
en hun inhoud.
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Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd is met de wet of nietig zou
zijn, zal alleen die clausule vernietigd worden en niet de volledige overeenkomst.

Jurisdictie en toepasselijk recht
Onderhavige voorwaarden, evenals het gebruik van de Website en het Platform, zijn
onderworpen aan het Belgische recht.
In geval van een geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.
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