
Geomove: Algemene Voorwaarden Gebruik (AVG) 

Geomove is een website die alle geëngageerde kinderen en jongeren onder de 26 jaar en alle 
volwassenen die hen vergezellen in staat stelt om hun burgerbetrokkenheid te bevorderen, in 
contact te komen en gemeenschappen te creëren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op 
het gebruik van Geomove door elke Gebruiker. Iedereen die zich op de Geomove-website 
registreert, accepteert de volgende voorwaarden bij het invullen van het registratieformulier. 

Er wordt geen facturering gevraagd aan Geomove gebruikers.  

Er worden geen persoonlijke gegevens verkocht of gedeeld voor commerciële doeleinden 
door de NGO Geomoun (Voor meer informatie over ons beleid inzake gegevensverwerking 
verwijzen we naar het document "General Data Protection Regulations (GDPR)" dat 
beschikbaar is op de website). 

Elke gebruiker die de leeftijd van 13 jaar nog niet heeft bereikt, moet deze Algemene 
Voorwaarden Gebruik (AVG) met een van zijn/haar ouders of wettelijke voogd ("verwijzende 
volwassene") doornemen, die ook zijn/haar registratie moet valideren.  

Elke verwijzende volwassene accepteert deze AVG namens henzelf en dat van het kind. 

Artikel 1: Eigendom en wijziging van de Website 

De website www.geomove.net (hierna "Website") en zijn subdomeinen worden beheerd door 
en zijn eigendom van de NGO Geomoun, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 
1325 Corroy-le-Grand, Chemin de la Dîme 43, ingeschreven bij de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder nummer 0472.089.102 (hierna "Geomoun" of "ONG Geomoun").  

Voor vragen, klachten en/of opmerkingen over de Website kunt u per e-mail contact met ons 
opnemen op het volgende adres: geomove@geomoun.org.  

Geomoun behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande 
kennisgeving deze Algemene Voorwaarden Gebruik (hierna "AVG") te wijzigen om te voldoen 
aan wettelijke verplichtingen of om haar dienstverlening te verbeteren. Elke aangepaste 
versie van deze AVG wordt van kracht vanaf de eerste datum van publicatie op de website. 
Wij raden u daarom aan om de website regelmatig te raadplegen.  

Het gebruik van de Website houdt in dat de gebruiker van de Website (inclusief, zonder 
exhaustief te zijn, de zuivere bezoeker van de Website, de klant...) de voorwaarden en 
richtlijnen voor gebruik in deze AVG, alsook elk ander wettelijk document vermeld op de 
Website, volledig en onherroepelijk aanvaardt. 

Artikel 2: Intellectuele eigendomsrechten 

Alle elementen van de Website (inclusief maar niet beperkt tot de gebruikte software, 
broncode, lay-out, tekst, logo's, foto's, tekeningen, afbeeldingen, geluiden, databases, namen, 
evenals handels- en domeinnamen) zijn werken die beschermd zijn door het auteursrecht 
en/of andere rechten van propriété́ intellectueel, inclusief het merkenrecht.  



Alle rechten van propriété́ in kwestie, met inbegrip van de rechten van propriété́ intellectueel 
(auteursrechten, merkrechten, databankrechten, rechten op schetsen en modellen, etc.) 
behoren toe aan de NGO Geomoun of zijn geïntegreerd in de Website met toestemming van 
de eigenaar van de betreffende rechten.  

Geen enkel onderdeel van de Website zelf, noch de gegevens en informatie die op de Website 
worden gepresenteerd, mogen worden geregistreerd (behalve die welke nodig zijn om de 
Website te bezoeken) of gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar gemaakt, 
gedistribueerd, verhuurd of verkocht, doorgegeven aan derden of op enigerlei wijze worden 
gebruikt zonder de voorafgaande toestemming van de NGO Geomoun. 

Artikel 3: Aansprakelijkheid 

Geomoun streeft ernaar om informatie te verstrekken die zo correct mogelijk is, maar kan 
nooit de volledige juistheid, volledigheid en relevantie van de op de Website gepresenteerde 
informatie garanderen en kan daarvoor dus niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt voor 
informatie die door de NGO Geomoun zelf op de Website wordt geplaatst, maar ook voor 
informatie van Gebruikers of andere derden. Onder "Informatie" wordt verstaan alles wat op 
de Website te vinden is, inclusief tekst, afbeeldingen, geluiden, gegevens, etc., die op de 
Website te vinden zijn.  

Geomoun wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot beslissingen die zouden 
worden genomen of handelingen die zouden worden verricht door de Gebruiker op basis van 
de Informatie die door de Website wordt verstrekt, en kan niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor fouten die door de Gebruiker worden veroorzaakt op basis van de informatie die 
door de Website wordt verstrekt.  

Geomoun wijst tevens elke verantwoordelijkheid af voor enige directe of indirecte schade die 
het gevolg kan zijn van onnauwkeurigheid, onvolledigheid, irrelevantie, weglating of 
nalatigheid in de productie, de uitwerking, het schrijven en de interpretatie van de informatie 
op de Website.  

Geomoun wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade of defecten, permanent of tijdelijk, 
aan de computerapparatuur of gegevens van de Gebruiker tijdens of na het gebruik van de 
Website. In het bijzonder wijst Geomoun elke aansprakelijkheid af voor de eventuele 
overdracht van virussen en Trojaanse paarden via haar Website.  

Geomoun wijst alle aansprakelijkheid af voor links naar websites die door derden worden 
beheerd, of voor schade die wordt veroorzaakt door het bezoek van dergelijke websites. 
Geomoun heeft geen controle over deze websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor de inhoud ervan.  

Geomoun wijst alle verantwoordelijkheid af voor informatie die door de gebruiker of door 
derden wordt verstrekt.  

Geomoun maakt bij de totstandkoming van de website zoveel mogelijk gebruik van de 
modernste technieken. Geomoun kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor 
(tijdelijke) storingen, defecten of eventuele onderhoudswerkzaamheden aan - of van - de 
Website. 



Artikel 4: Verbintenis van Geomove-gebruikers 

De functionaliteiten die Geomove aan elke Gebruiker van de Website aanbiedt, hebben als 
doel bij te dragen aan de missie om een internationaal netwerk van geëngageerde kinderen 
en jongeren te creëren. Om de missie van Geomove te respecteren, verbindt elke Gebruiker 
zich ertoe: zijn echte naam te gebruiken, correcte informatie te verstrekken, één enkele 
account aan te maken en deze persoonlijk te gebruiken, zijn wachtwoord niet te delen, 
anderen geen toegang te verlenen tot zijn Geomove-account en zijn account niet over te 
dragen aan een derde. 

Wie kan zich registreren bij Geomove? 

Het netwerk richt zich op drie doelgroepen. Alleen de volgende doelgroepen kunnen zich op 
Geomove registreren. 

1. Jongeren die zich engageren : Met "jongeren die zich engageren" bedoelen we 
jongeren tussen 13 en 26 jaar die een of meer burgerinitiatieven hebben uitgevoerd*. 
Zij kunnen een account aanmaken door de gevraagde informatie op de website in te 
vullen in het inschrijvingsformulier.  

2. Kinderen die zich engageren onder begeleiding van een verwijzende volwassene met 
de vereiste toestemming van de ouders: Onder "kinderen die zich engageren" verstaan 
wij kinderen tussen 6 en 13 jaar die één of meerdere burgerinitiatieven* hebben 
uitgevoerd. Bij de registratie wordt hen gevraagd de naam en het e-mailadres van een 
verwijzende volwassene toe te voegen, evenals de link die bestaat tussen de 
verwijzende volwassene en het kind. Met "verwijzende volwassene" bedoelen we elke 
persoon ouder dan 18 jaar die toestemming heeft van de ouders om het kind op de 
Website te registreren. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat elke verwijzende 
volwassene toezicht houdt op de internetactiviteiten van het kind dat hij/zij begeleidt. 

3. Volwassenen die kinderen begeleiden bij de uitvoering van burgerinitiatieven: 
opvoeders, leerkrachten, begeleiders, projectmanagers, ouders... Met "volwassene" 
bedoelen we elke persoon ouder dan 18 jaar. 

* Voor een definitie van "burgerinitiatief" zoals gebruikt op Geomove wordt verwezen naar 
het Initiative Charter dat op de Website is gepubliceerd.  

Welke inhoud kan worden gedeeld op Geomove? 

Met het oog op de doelstellingen, visie en missie van Geomove kan alleen bepaalde inhoud 
op Geomove worden gepubliceerd. Elke toevoeging van projecten, evenementen of 
mobilisatie zal worden geanalyseerd door de Geomove Moderator Group (zie het Initiative 
Charter dat beschikbaar is op de website voor validatiecriteria).  

Bovendien kan Geomove niet worden gebruikt om inhoud te maken of te delen die in strijd is 
met deze AVG en het Initiative Charter; die illegaal, misleidend, discriminerend of frauduleus 
is; die inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten.  

Geen enkele Gebruiker mag virussen of kwaadaardige code importeren of handelen op een 
manier die de goede werking of het uiterlijk van de Website zou kunnen uitschakelen, 
overbelasten of verhinderen. 

Er mogen geen gegevens over Geomove worden verzameld door de Gebruikers. Zij mogen 
zich geen toegang verschaffen tot dergelijke gegevens via geautomatiseerde middelen 



(zonder voorafgaande toestemming), noch mogen zij proberen toegang te krijgen tot 
gegevens waarvoor zij geen toegangsbevoegdheid hebben.  

Geomove behoudt zich het recht voor om inhoud die in strijd is met deze bepalingen te 
blokkeren of te verwijderen.  

In geval van verwijdering van inhoud die in strijd is met de VG, het Initiative Charter of andere 
geldende voorschriften, zal het Geomove team contact opnemen met de gebruiker om de 
redenen voor een dergelijke verwijdering uit te leggen en de mogelijkheden die aan de 
gebruiker worden geboden om de situatie te verhelpen, tenzij de gebruiker de AVG ernstig of 
herhaaldelijk heeft overtreden; dat de gepubliceerde inhoud niet de wettelijke 
verantwoordelijkheid van Geomoun of van een derde partij met zich meebrengt, de 
gebruikersgemeenschap schaadt, de integriteit of het functioneren van de Website in gevaar 
brengt, dat technische beperkingen dit niet toestaan, of dat wettelijke redenen dit niet 
toestaan aan het Geomove-team. (Details met betrekking tot het toevoegen, verwijderen en 
wijzigen van inhoud door een Gebruiker staan vermeld in het Privacybeleid dat beschikbaar is 
op de Website). 

Elke Gebruiker wordt aanbevolen om alle inhoud of gedrag te melden waarvan hij denkt dat 
het een inbreuk is op zijn rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten), deze AVG of 
andere Geomove-regelgeving. 

Geomove behoudt zich tevens het recht voor om inhoud of informatie te verwijderen of de 
toegang daartoe te beperken indien zij dit wenselijk acht om negatieve juridische of 
reglementaire gevolgen voor Geomove te voorkomen of te beperken. 

Artikel 5: Machtiging van Gebruikers tot Geomove 

Om de goede werking van het netwerk te garanderen, verleent elke Gebruiker, door zich te 
registreren op de Website, de volgende machtigingen aan het Geomove-team:  

Inhoud gemaakt en gedeeld op Geomove 

De inhoud die op Geomove wordt gecreëerd, gedeeld, toegevoegd of geïmporteerd (foto's, 
video's, geluiden...) kan worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De 
Gebruiker behoudt zijn intellectuele eigendomsrechten voor de inhoud die aan Geomove 
wordt toegevoegd. De gebruiker verleent echter een niet-exclusieve, gratis en wereldwijde 
licentie aan de NGO Geomoun om de inhoud ervan te hosten, op te slaan, te vertalen en te 
vertegenwoordigen en in het openbaar weer te geven. Deze licentie eindigt wanneer de 
inhoud van de Gebruiker wordt verwijderd uit de systemen van de Website. 

Een Gebruiker kan zelf inhoud die aan de Website is toegevoegd verwijderen en zijn of haar 
persoonlijke account verwijderen. Wanneer de gebruiker zijn of haar inhoud verwijdert, is 
deze niet meer zichtbaar voor andere gebruikers. Het kan echter op onze systemen elders 
blijven staan, bijvoorbeeld wanneer andere gebruikers uw content in overeenstemming met 
de licentie hebben gebruikt (totdat de content is verwijderd), wanneer technische redenen de 
onmiddellijke verwijdering beperken, wanneer wettelijke verplichtingen ons niet toestaan de 
content te verwijderen of wanneer de relevante autoriteiten dit vereisen. De duur van de 
bewaring varieert afhankelijk van de redenen voor de bewaring en is beperkt tot de tijd die 
nodig is. Merk op dat de licentie die de gebruiker aan de NGO Geomoun heeft verleend, duurt 
tot de volledige verwijdering van de inhoud uit de systemen van Geomove.  



Persoonlijke gegevens 

Elke gebruiker van de Website geeft de NGO Geomoun toestemming om zijn of haar naam en 
profielfoto te gebruiken, evenals informatie over de acties die op de Website worden 
uitgevoerd om zijn of haar activiteit te delen met zijn of haar netwerk, om contacten tussen 
gebruikers en andere kenmerken van de Website voor te stellen waarvoor een dergelijke 
toestemming nodig zou zijn. De NGO Geomoun zal de persoonlijke informatie van de 
gebruikers niet delen met derden, behalve wanneer dit nodig is voor de werking van de 
Website.  

Artikel 6: Vertrouwelijkheid 

Gezien de regelmatige evolutie van de privacywetgeving behoudt Geomoun zich het recht 
voor om haar Privacybeleid op elk moment te wijzigen. Geomoun raadt de Gebruiker dan ook 
aan om regelmatig op de Website te controleren of het Privacybeleid is aangepast. 

Artikel 7: Niet-kwijtschelding 

Het verzuim van Geomoun om enige bepaling van deze AVG te implementeren of om enige 
actie te ondernemen tegen de Edgard van een websitegebruiker in het geval van een 
mogelijke schending van een van de bepalingen, is niet interprété́ als een verklaring van 
afstand van enige claim of recht met betrekking tot enige bepaling in het kader van een 
mogelijke toekomstige schending door een gebruiker. Geomoun behoudt zich het recht voor 
om informatie op haar website te wijzigen of te verwijderen.  

Artikel 8: Scheidbaarheid 

Indien een bepaling van deze AVG geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar 
wordt verklaard onder de toepasselijke wetgeving, zal een dergelijke bepaling geen deel meer 
uitmaken van deze AVG. De légalité́, validité́ en het contractuele karakter van de overige 
bepalingen van deze AVG blijven ongewijzigd.  

Artikel 9: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht 

Deze AVG zijn opgesteld, moeten worden geïnterpreteerd en worden beheerst door en in 
overeenstemming met het Belgische recht.  

De rechtbanken en gerechtshoven die bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen met 
betrekking tot deze AVG zijn die van Brussel, Franstalige kamers, tenzij anders bepaald door 
bindende wettelijke bepalingen. 


