Invoeren van de ‘Expert’ identiteitskaart
ALGEMENE VOORWAARDEN
De website BiodiversiTree wordt ter beschikking gesteld door de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (hierna "FOD Volksgezondheid"
genoemd) in samenwerking met het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (hierna “de
Gewesten”).

Door het invullen en indienen van uw 'Expert' identiteitskaart accepteert u onvoorwaardelijk deze
Algemene voorwaarden, inclusief eventuele latere wijzigingen die eraan nodig zijn, bijvoorbeeld als
gevolg van overmacht. Alle situaties waarin deze Algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk voorzien,
worden door de FOD Volksgezondheid en de Gewesten geregeld.

De gegevens die u invoert in uw 'Expert' identiteitskaart worden ter goedkeuring voorgelegd aan de FOD
Volksgezondheid en de Gewesten.
De FOD Volksgezondheid en de Gewesten behouden zich het recht voor om de publicatie van de
ingevoerde ‘Expert’ identiteitskaart te weigeren. In geen geval kunnen de FOD Volksgezondheid of de
Gewesten aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die zich
kunnen voordoen na de weigering of publicatie van de ‘Expert’ identiteitskaart.
Indien goedgekeurd, worden de ingevoerde gegevens gepubliceerd op de publieke website
BiodiversiTree om ze beschikbaar te stellen aan bedrijven en andere bezoekers van de website.
De FOD Volksgezondheid en de Gewesten kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor een
foutieve overdracht, codering of publicatie van de door de expert ingevoerde gegevens.

De expert is verplicht de gegevens op zijn 'Expert' identiteitskaart up-to-date te houden.
De expert heeft het recht om de correctie van zijn gegevens te vragen via de contactpagina.
In geval van overtreding van één of meerdere elementen van deze Algemene voorwaarden, of in geval
van misbruik, misleiding of fraude, behouden de FOD Volksgezondheid en de Gewesten zich
uitdrukkelijk het recht voor om de betreffende ‘Expert’ identiteitskaart rechtstreeks in te trekken.
Elke betwisting of klacht met betrekking tot een ‘Expert’ identiteitskaart moet via de contactpagina naar
de FOD Volksgezondheid worden gestuurd.
Met betrekking tot persoonlijke gegevens of gegevens waarmee u direct of indirect persoonlijk kan
worden geïdentificeerd, is het privacybeleid van toepassing.

De FOD Volksgezondheid of de Gewesten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien de publicatie
van de site of van de ‘Expert’ identiteitskaarten wordt uitgesteld, aangevuld, of geheel of gedeeltelijk
onderbroken om redenen die zij wensen of die buiten hun wil liggen.
Noch de FOD Volksgezondheid, noch de Gewesten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor een
netwerkstoring, verlies, vertraging of technische storing veroorzaakt door het internet of de technische
dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht, opslag of hosting van de door de experts
ingevoerde gegevens.
Ten slotte zijn noch de federale noch de gewestelijke overheden verantwoordelijk voor de kwaliteit of
de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens, noch voor de diensten geleverd door de experts,
noch voor de voorgestelde tarieven

