
 
Gebruikersvoorwaarden Olympus App 
 
Cambio wil het gebruik van de “Olympus app”, waarvan we verdeler en coördinator zijn, testen. De test 
houdt in dat we meer wensen te weten te komen over het gebruik en ervaring van de app even als 
eventuele verwachtingen. Cambio selecteert hiervoor een testpubliek, waarvoor de volgende 
gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.  
 
I. Partijen 
 
De verdeler: Optimobil Belgium, hierna cambio genoemd, met maatschappelijke zetel in België, 
Theresianenstraat 7, 1000 Brussel, ondernemingsnummer BE 0471.868.277. De verdeler stelt de 
applicatie ter beschikking van zijn gebruikers, staat in voor de communicatie en int de bedragen van de 
gebruikte diensten bij de gebruiker. 
 
Applicatiebeheerder: Olympus Mobility NV met maatschappelijke zetel in België, Theresianenstraat 7/A, 
1000 Brussel, ondernemingsnummer BE 0638.809.930. Olympus biedt een applicatie aan die de 
gebruiker toelaat om toegang te verkrijgen tot het aanbod van Mobiliteitsdiensten. 
 
Cambio en Olympus Mobility worden samen ‘wij’ genoemd. 
 
Aanbieder van mobiliteitsdiensten: de partij die mobiliteitsdiensten aanbiedt en waarmee Olympus een 
contractuele overeenkomst heeft. Bv. NMBS, De Lijn, Blue-bike,... 
 
De gebruiker of u: de persoon die zich inschrijft en geselecteerd wordt door cambio om deel te nemen 
aan de test, samen met zijn inwonende gezinsleden. 
 
II. Voorwerp van de overeenkomst 
 
Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing voor ieder die gebruik maakt van de Olympus App en 
op elk gebruik dat gemaakt wordt van de Olympus App. Onder gebruik in de zin van dit artikel wordt ook 
beschouwd het loutere raadplegen van de Olympus App en het downloaden van de Olympus App. 
 
Tijdens de testperiode krijgen u en uw inwonende gezinsleden toegang tot de Olympus Applicatie. Op 
deze applicatie kan u mobiliteitsdiensten aanschaffen bij verschillende aanbieders (tot op vandaag: 
NMBS, B-Parking, Blue-bike, De Lijn, MIVB en Velo). Om van sommige mobiliteitsdiensten gebruik te 
maken, dient u de Mobib-kaart te gebruiken. Het gebruik van de applicatie is gratis tijdens de 
testperiode, de aankopen van mobiliteitsdiensten moet u betalen. De prijzen worden u door de 
applicatie meegedeeld, voor de aankoop van de mobiliteitsdienst. Mogelijks kunnen tijdens de 
testperiode aanbieders van mobiliteitsdiensten toegevoegd worden of verdwijnen. Wij stellen zelf het 
aanbod samen, zonder garantie. 
 
Enkel u of uw inwonende gezinsleden kunnen de Olympus applicatie gebruiken, na selectie door cambio, 
en de app mag in geen enkel geval gebruikt worden voor het boeken van mobiliteitsdiensten door 
derden. Wij raden de gebruiker aan om een schermbeveiliging op het toestel te zetten ten einde 
oneigenlijk gebruik te voorkomen. De Gebruiker moet ons onmiddellijk inlichten wanneer vermoed 
wordt dat gebruik is gemaakt van de Olympus App door derden. 
 



III. Duurtijd van de overeenkomst 
 
Het contract komt tot stand na inschrijving van de gebruiker én na selectie van de gebruiker door 
cambio. Door in te schrijven aanvaardt de gebruiker de gebruikersvoorwaarden. De testperiode loopt 
voor een periode van 3 maanden, na deze periode stopt de overeenkomst en wordt de toegang tot de 
app stopgezet. 
 
Cambio kan de toegang tot de applicatie opschorten of intrekken, bij niet betaling van de geboekte 
mobiliteitsdiensten of bij vermoedens van niet-toegelaten handelingen. Dergelijke vermoedens kunnen 
volgen uit het vaststellen van het gebruik van de Olympus App op ongebruikelijke wijze of op een wijze 
die misbruik doet vermoeden. De termen 'ongebruikelijke wijze' en 'misbruik' worden door ons 
autonoom ingevuld. Dergelijke opschorting, intrekking of weigering van toegang kan geen aanleiding 
geven tot enig recht op schadevergoeding of terugbetaling. 
 

IV. Algemene voorwaarden van de aanbieders van mobiliteitsdiensten 
Voor wat de diensten van de aanbieders van mobiliteitsdiensten betreft, komt bij het bestellen van een 
vervoersticket door de gebruiker een rechtstreekse overeenkomst tussen de aanbieder van 
mobiliteitsdiensten en de gebruiker tot stand. De algemene gebruikersvoorwaarden kan u vinden op de 
websites van de verschillende aanbieders: 

• NMBS (www.belgianrail.be, rubriek klantendienst)  

• B-Parking (www.b-parking.be, rubriek parkeertarieven en parkeerreglementen) 

• Blue-bike (www.blue-bike.be, rubriek algemene voorwaarden) 

• De Lijn (www.delijn.be, rubriek algemene reisvoorwaarden) 

• MIVB (www.mivb.be, rubriek vervoersregels) 

• Velo (www.velo-antwerpen.be) 
 
 

V. Aansprakelijkheid 
Het gebruik van de Olympus App is uitsluitend op eigen risico. Wij leveren inspanningen om ervoor te 
zorgen dat de Olympus App bruikbaar is voor mobiele toestellen met iOS of Android, doch kunnen nooit 
de werking garanderen voor alle versies. De hardware-vereisten voor het gebruik van de Olympus App 
kunnen variëren in functie van de ontwikkeling van de software. Olympus Mobility 
kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor de geschiktheid van een mobiel toestel of operating 
system van een Gebruiker voor de Olympus App op enig ogenblik. 
 
Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de levering of uitvoering van de Mobiliteitsdiensten 
zelf. Wij komen niet tussen in de uitvoering van de Mobiliteitsdiensten en kunnen niet aansprakelijk 
gehouden worden voor enig handelen of in gebreke blijven van een aanbieder van mobiliteitsdiensten. 
Elke aanspraak aangaande de levering of uitvoering dient door de gebruiker tot de aanbieder van 
mobiliteitsdiensten zelf gericht te worden. Terugbetaling van via de Olympus App bestelde of 
aangeschafte Mobiliteitsdiensten is ten allen tijde uitgesloten, zelfs bij onrechtmatig gebruik van de aan 
een Gebruiker verleende toegang tot de Olympus App door derden.  
 

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, 
nauwkeurig en bijgewerkt is, doch ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. 
Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, of indien bepaalde informatie niet 
beschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren, en indien u onjuistheden zou 



vaststellen, kan u ons contacteren via onze contactgegevens zoals vermeld in deze 
Gebruiksvoorwaarden. 
 
Wij spannen ons in om Olympus App met alle redelijke middelen beschikbaar te houden en te beveiligen 
en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Wij kunnen 
echter de mogelijkheid niet uitsluiten dat er haperingen of periodes van niet-beschikbaarheid optreden, 
al dan niet door toedoen van derden, en om die reden kan er geen ononderbroken toegang 
gegarandeerd worden. 
 

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar 
niet beperkt tot, tijdverlies, emotionele schade, verlies van een kans, verlies van goodwill, commerciële 
schade, dataverlies, winstderving, etc.), noch contractueel, noch buitencontractueel. Niets in deze 
Gebruikersvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor bewezen opzet of bedrog. In zoverre de 
mogelijkheid tot uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid onder de in een concreet geval 
toepasselijke wetgeving beperkt is, wordt de toepassing van dit artikel overeenstemmend beperkt tot de 
conform de toepasselijke wetgeving maximaal toegelaten beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid, 
zonder dat dit artikel in haar geheel is aangetast door nietigheid of ongeldigheid. 
 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, d.w.z. situaties die het erg moeilijk maken 
(of hoge kosten opleveren) om onze verbintenissen uit te voeren. Onder overmacht zijn onder meer 
begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, daden van terrorisme, nationale of 
lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke 
aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, bugs in software of hardware van derden, 
wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon 
of entiteit die buiten onze redelijke controlemacht valt. 
 

VI. Privacy 
 

Wij dragen zorg voor uw privacy en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van 
de Belgische Privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening (EU) nr. 2016/679 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens). Door het gebruik van de Olympus App gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze 
waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals hier beschreven. Dit verzamelen en 
verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om van de Olympus App gebruik te kunnen maken. 
Zowel het intrekken van het akkoord als het niet verstrekken van correcte gegevens maken verder 
gebruik Olympus App onmogelijk. 

• Soorten persoonsgegevens die worden verzameld 
We kunnen onder andere de volgende gegevens verzamelen voor u zelf en de gezinsleden die u 
ons doorgeeft: Uw naam, taal, nationaliteit, geslacht, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-
mailadres, browser, besturingssysteem, gebruikersid, token informatie zoals bv. nummerplaat, 
Tokennummers (zoals Mobib-kaartnummers of tankkaartnummer). Daarnaast verzamelen we 
gegevens over de manier waarop u de Mobiliteitsdiensten en de Olympus App gebruikt. Dit zijn 
onder meer gegevens m.b.t. de aankoop en het gebruik van de Mobiliteitsdiensten (waaronder 
tijdstip aankoop, prijs, gegevens specifiek per mobiliteitsmodus), gegevens met betrekking tot het 
gebruik van de Olympus App en het Olympus Open Service Platform of gegevens omtrent de 
locatie van de gebruiker voor het aanbieden van gepaste mobiliteitsoplossingen. Bijkomende 



gegevens kunnen gevraagd worden voor optimale werking van de Olympus App, indien dit nuttig 
of vereist zou zijn voor verbetering of uitbreiding van de bestaande dienstverlening. 

 

• Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens 
We gebruiken de gegevens die we uit al onze services verzamelen om onze 
mobiliteitsdienstverlening aan u te verstrekken, de gevraagde informatie en data, zodat we al het 
nodige kunnen doen om de overeenkomsten te sluiten en uit te voeren. De verzamelde gegevens 
worden o.m. gebruikt voor de financiële verwerking van het gebruik en het bijhouden van de 
goedkeuring van de algemene voorwaarden. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt 
voor de uitvoering van Mobiliteitsdiensten of inbreuken op de algemene voorwaarden. De 
verzamelde gegevens worden eveneens gebruikt om onze diensten te onderhouden, te beveiligen 
en te verbeteren. De verzamelde gegevens kunnen ook op geanonimiseerde wijze worden 
opgeslagen, verwerkt en verder gebruikt ten aanzien van de Mobiliteit Resource Providers van wie 
wij de mobiliteitsdiensten aanbieden om deze werkwijze verder te optimaliseren. 

 

• Partijen met toegang tot de persoonsgegevens 
Behoudens de hierna vermelde uitzonderingen worden de verkregen persoonsgegevens niet 
doorgegeven aan derden. We behouden ons recht voor om persoonsgegevens over te maken aan 
bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek. De gegevens met betrekking tot een bepaalde 
Mobiliteitsdienst worden aangewend voor rapportering ten aanzien van deze aanbieder van 
mobiliteitsdiensten. Bepaalde gegevens kunnen aan hen doorgegeven worden in functie van de 
goede werking en daarnaast ook in functie van direct marketing, doch dit laatste slechts mits de 
Gebruiker daarmee heeft ingestemd. De gegevens kunnen verder verwerkt worden door ons of 
door ondernemingen waar wij contractueel mee verbonden zijn. Deze ondernemingen hebben 
enkel toegang tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak. We 
waken er over dat de gegevens verwerkt worden in een land binnen de Europese Economische 
Ruimte (EER). 
 

• Rechten van de gebruiker 
U kan via de Olympus App de via deze App beschikbare gegevens raadplegen en zo nodig waar 
toegestaan verbeteren, ofwel via de website die u toegang verschafte tot de Olympus App. Voor 
de raadpleging en zo nodig verbetering van de niet via de Olympus App beschikbare gegevens, of 
om er een kopie van op te vragen, kan u ons kosteloos contacteren via de hieronder uiteengezette 
contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. Wanneer u geen toegang meer 
heeft tot de applicatie, heeft u het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens 
wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. U kunt dit recht 
uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op 
voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. 

 

• Wissen van gegevens 
Bij beëindiging van de overeenkomst worden binnen één maand de persoonsgegevens van de 
betrokken Gebruikers gewist. Wanneer buiten dergelijk geval de Gebruiker zelf niet langer van de 
Olympus App gebruik maakt, kan deze ons verzoeken zijn gegevens te wissen, en dit door een 
aangetekend schrijven aan ons te richten op het adres vermeld onderaan de 
gebruikersvoorwaarden, met het ondertekende verzoek in die zin en kopie van het 
identiteitsbewijs in bijlage. Wij behouden ons het recht voor dergelijk verzoek te weigeren zolang 
het bewaren van de gegevens nog nodig is voor de uitvoering van enige overeenkomst waarbij de 



Gebruiker partij is of geweest is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens bewaard 
worden loopt tot deze gegevens gewist worden zoals hierboven voorzien. 

 

• Klachtrecht 
Elke gebruiker heeft uit hoofde van de Europese Verordening Gegevensbescherming recht om 
wanneer daartoe aanleiding is een klacht te richten aan de toezichthoudende autoriteit, te weten 
de Privacycommissie, waarvan de contactgegevens te vinden zijn op de website 
www.privacycommission.be. 

 

• Contactgegevens 
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en zien toe op de 
vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Olympus is enkel als verwerker van 
persoonsgegevens in opdracht van verwerkingsverantwoordelijke De Lijn te beschouwen voor wat 
betreft de verwerking die plaatsvindt met betrekking tot de levering en de controle van een 
M-Ticket.  
U kunt ons contacteren op het volgende adres: Optimobil Belgium – Theresianenstraat 7 – 1000 
Brussel of via belgium@cambio.be  

 

VII. Intellectuele eigendom 
Alle intellectuele eigendomsrechten, inbegrepen auteursrecht, merken, logo's, software, databanken, 
broncode, HTML code, modellen, tekeningen, octrooien en andere, geregistreerd of niet-geregistreerd, 
evenals de rechten op de 'look and feel' van de Olympus App, de kleurencombinaties, layout en alle 
grafische elementen (al het voorgaande hierna aangeduid als 'beschermde inhoud') zijn wereldwijd 
eigendom van ons, of van Aanbieder van mobiliteitsdiensten. Dit betreft alle informatie die vermeld is op 
de Olympus App en alle informatie die wordt verstrekt, zowel digitaal als in andere vorm. Tenzij 
uitdrukkelijk anders aangegeven, mag niets van de beschermde inhoud gekopieerd, gereproduceerd, 
aangepast, verdeeld, overgedragen, gepubliceerd, ten toon gesteld, voorgebracht of voorgedragen 
worden met commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming. Tenzij 
uitdrukkelijk anders aangegeven, strekt onze dienstverlening er nooit toe enig intellectueel 
eigendomsrecht over te dragen, ter beschikking te stellen of in licentie te geven, noch geheel, noch 
gedeeltelijk. 
 

VIII. Evaluatie van het gebruik van de applicatie 
U engageert zich om deel te nemen aan onderzoeken die door ons georganiseerd worden, via een online 
bevraging, op basis van analyse van het gebruik van de app of door middel van een panelgesprek. Deze 
data wordt enkel gebruikt om de werking van onze applicatie te analyseren en te evalueren en zal niet 
om commerciële redenen gebruikt worden. 
 

IX. Ontbinding van de overeenkomst 
De overeenkomst wordt ontbonden bij gerechtelijk akkoord van ons of bij ernstige wanprestatie of 
foutief gebruik van de gebruiker van de app. Cambio heeft in het laatste geval recht op een 
schadevergoeding. Bij ontbinding wordt de toegang tot de app geblokkeerd. 
 

X. Toepasselijk recht 
Partijen komen uitdrukkelijk overeen en erkennen dat de plaats van uitvoering van de overeenkomst de 
maatschappelijke zetel van de leverancier is en dat alle geschillen met betrekking tot de factuur 
onderworpen zijn aan het Belgisch Recht en overeenkomstig art. 624.2° Ger. Wb. dienen voorgelegd te 
worden aan de Rechtbanken van het arrondissement Brussel. 



 

XI. Opt-in 
Ik bevestig kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van het gebruikt van de Olympus 
app en de algemene voorwaarden van de aanbieders van de mobiliteitsdiensten en aanvaard deze. 


