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Platform Usage Guidelines

Gebruiksrichtlijnen voor
het platform

By using the platform and services, you agree to the

Door gebruik te maken van het platform en de dien-

conditions below. Please read them carefully.

sten, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Lees ze aandachtig door.

1.

Your Transporeon
account

1.

Uw Transporeonaccount

1. Your company defines if you are authorised to use

1. Uw bedrijf bepaalt of u gemachtigd bent om het plat-

the platform to access certain services. You are al-

form te gebruiken om toegang te krijgen tot bepaalde

ways responsible for maintaining the confidentiality

diensten. U bent altijd verantwoordelijk voor het

of your account and password and for restricting ac-

handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account

cess to your account. You adhere to security prin-

en wachtwoord en voor het beperken van de toegang

ciples to support your responsibility and agree to the

tot uw account. U houdt zich aan de beveiligingsprin-

following:

cipes ter ondersteuning van uw verantwoordelijkheid
en gaat akkoord met het volgende:

•

not to share your password with third parties

•

uw wachtwoord niet met derde partijen te delen

•

perform password changes as soon as there

•

uw wachtwoord te wijzigen zodra er vermoe-

•

•

are suspicions of compromise or unauthor-

dens zijn van compromittering of ongeoor-

ised disclosure of your password

loofde bekendmaking van uw wachtwoord

to use complex and unique passwords with a

complexe en unieke wachtwoorden te ge-

mix of upper-case and lower-case letters,

bruiken met een combinatie van hoofdlet-

numbers and symbols

ters, kleine letters, cijfers en symbolen

not to access the platform, once your existing

•

geen toegang te verschaffen tot het platform,

contract (employment agreement or agree-

zodra uw bestaande contract (arbeidsover-

ment of other nature) with your company

eenkomst of overeenkomst van andere aard)

ended

met uw bedrijf is afgelopen

2. If you have suspicion that unauthorised parties
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•

2. Indien u vermoedt dat onbevoegden toegang

may have access to your user account, inform

hebben tot uw gebruikersaccount, breng dan on-

your company and change your password imme-

middellijk uw bedrijf op de hoogte en wijzig uw

diately.

wachtwoord.

You can involve the Transporeon support teams

U kunt de Transporeon ondersteuningsteams (sup-

(support@transporeon.com) on demand.

port@transporeon.com) op afroep inschakelen.
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2.

Conduct on the
platform

2.

Gedrag op het
platform

You may use the platform and services to communic-

U mag het platform en de diensten gebruiken om

ate with other companies and may enter and ex-

met andere bedrijven te communiceren en u mag in-

change information such as comments, photos, PDF

formatie, zoals opmerkingen, foto's, PDF-bestanden

files and other information only if:

en andere informatie, alleen invoeren en uitwisselen
als:

1. The content is not illegal, obscene, otherwise

1. De inhoud niet illegaal, obsceen, anderszins scha-

harmful to third parties or objectionable.

delijk voor derde partijen of verwerpelijk is.

2. You agree not to use the platform for any pur-

2. U stemt ermee in het platform niet te gebruiken

pose that is racist, discriminatory or obscene or in

voor enig doel dat racistisch, discriminerend of

any other way infringing anybody’s rights. You will

obsceen is of op enige andere wijze inbreuk

not use or save such infringing data on the plat-

maakt op iemands rechten. U zult dergelijke in-

form.

breukmakende gegevens niet gebruiken of opslaan op het platform.

3. You agree not to enter information or data on the

3. U stemt ermee in geen informatie of gegevens op

platform that intentionally could harm, interrupt,

het platform in te voeren die opzettelijk het plat-

damage or improperly access the platform, other

form, andere computerprogramma’s, systemen

computer programs, systems and information.

en informatie zouden kunnen schaden, onderbre-

This includes

ken, beschadigen of op ongepaste wijze toegankelijk maken. Dit omvat

•

upload of software viruses, malicious code or

•

phishing/spam
•

het uploaden van softwarevirussen, kwaadaardige code of phishing/spam

conducting of load tests or penetration tests

•

het uitvoeren van belastingstests of penetratietests

•

attempts to gain unauthorised access to the

•

pogingen om ongeoorloofde toegang te ver-

platform or the related systems, networks,

krijgen tot het platform of de bijbehorende

computers, programs or information

systemen, netwerken, computers, program-
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ma’s of informatie
•

mirror, decompile, reassemble, frame or oth-

•

het spiegelen, decompileren, opnieuw sa-

erwise convert or translate the platform into

menstellen, framen of anderszins converte-

a generally readable form

ren of vertalen van het platform in een algemeen leesbare vorm
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•

access the platform in order to build a com-

•

toegang tot het platform om een concurre-

petitive product or service or to use for

rend product of een concurrerende dienst te

benchmark purposes

ontwikkelen of voor het gebruik van benchmarkdoeleinden

without prior confirmation of Transporeon.

zonder voorafgaande bevestiging van
Transporeon.

4. You agree not to use the items, products or res-

4. U stemt ermee in de items, producten of resulta-

ults of the platform for other purposes than ori-

ten van het platform niet te gebruiken voor ande-

ginally provided for, such as

re doeleinden dan de oorspronkelijk voorziene,
zoals

•

creation of screenshots or videos with public-

•

ation to third parties
•

het maken van schermafbeeldingen of video’s met publicatie aan derde partijen

usage of reporting data for supervision of

•

employees

het gebruik van rapportagegegevens voor
toezicht op werknemers

5. You shall not automate tasks (e.g. by scripts) or

5. U mag geen taken automatiseren (bijvoorbeeld

use bots for platform usage (lo-

door scripts) of bots gebruiken voor het gebruik

gin.transporeon.com). Automated activities shall

van het platform (login.transporeon.com). Geau-

only be processed via interfaces for data ex-

tomatiseerde activiteiten mogen alleen worden

change provided by Transporeon.

verwerkt via interfaces voor gegevensuitwisseling
die door Transporeon zijn verstrekt.

6. You shall not circumvent our authentication prin-

6. U mag onze authenticatiebeginselen niet ontwij-

ciples in order to avoid or reduce the payment of

ken om de betaling van vergoedingen te vermij-

any fees.

den of te verminderen.

7. The circumvention includes gathering information

7. De ontwijking omvat het verzamelen van informa-

for subsequent conclusion of a transport contract

tie voor het later sluiten van een vervoerovereenkomst

•

by other means than offered (e.g. by tele-

•
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phone or e-mail),

met andere dan de aangeboden middelen
(bijvoorbeeld per telefoon of e-mail),

•

by other modules of our platform or

•

door andere modules van ons platform of

•

by combination of different modules of plat-

•

door een combinatie van verschillende mo-

form.

dules van het platform.

8. You shall not use our platform for illegal agree-

8. U mag ons platform niet gebruiken voor illegale

ments among competitors, circumvention of any

overeenkomsten tussen concurrenten, het ont-

embargos or any other illegal activity.

wijken van embargo’s of enige andere illegale activiteit.
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9. You may not use any of the data made available

9. U mag geen van de gegevens die via het platform

through the platform or gained through the plat-

beschikbaar worden gesteld of die door het ge-

form usage for the development, production or

bruik van het platform zijn verkregen, gebruiken

provision of any own product (e.g. geographical

voor de ontwikkeling, productie of levering van

maps) or translate, edit, change or otherwise ar-

een eigen product (bijvoorbeeld geografische

range the data for these purposes. This shall also

kaarten) of de gegevens voor deze doeleinden

apply to the use of such data and the results ob-

vertalen, bewerken, wijzigen of anderszins rang-

tained by using this data. This does not apply to

schikken. Dit is ook van toepassing op het gebruik

information and data provided exclusively by your

van dergelijke gegevens en de resultaten die door

company. It is prohibited to systematically read

het gebruik van deze gegevens zijn verkregen. Dit

out / retrieve data from the platform or to pass

is niet van toepassing op informatie en gegevens

on or process the software or data received

die uitsluitend door uw bedrijf worden verstrekt.

through the platform to unauthorised third

Het is verboden systematisch gegevens van het

parties.

platform uit te lezen/op te vragen of de via het
platform ontvangen software of gegevens aan onbevoegde derde partijen door te geven of te verwerken.

10. Any data and software made available through

10. Alle gegevens en software die via het platform

the platform, particularly map data and other

beschikbaar worden gesteld, met name kaartge-

geographical data, are protected by copyright or

gevens en andere geografische gegevens, zijn

otherwise as the case may be. All rights to such

naar gelang auteursrechtelijk of anderszins be-

data and software are exclusively reserved to

schermd. Alle rechten op deze gegevens en soft-

Transporeon and/or their service partners. Copy-

ware zijn uitsluitend voorbehouden aan

right notices and brand names may not be

Transporeon en/of hun service partners. Auteurs-

changed or removed.

recht-vermeldingen en merknamen mogen niet
worden gewijzigd of verwijderd.

3.

Binding version

3.

Bindende Versie

In case of contradictions between the English and the

Bij verschillen tussen de Engelse en de vertaalde ver-

translated version the English language version shall

sie, prevaleert de Engelse versie.
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prevail.
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