
 

 

 
 
 

 

 

 

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe 

 

OVEREENKOMST OF ALGEMENE VOORWAARDEN 
BETREFFENDE HET GEBRUIK 

VAN DE DIENST “OVERSTROMINGSGEVAAR” 
VAN DE GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

 
TUSSEN 
 
DE GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE, Paul Hymanslaan 2 te  
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door de Hr. Oliver MAINGAIN, 
Burgemeester en de Hr. Patrick LAMBERT, Gemeentesecretaris, handelend in uitvoering 
van de Gemeenteraadsbeslissing van 25/06/2007; 
 
Hierna genoemd «De Gemeente» 
 
EN 
 
DE GEBRUIKERS,  
 
Hierna genoemd «De Gebruikers» 
 

*** 

Artikel 1 

1.1. Huidige overeenkomst/algemene gebruiksbepalingen is van toepassing op al  
de Gebruikers van deze gratis dienst « Overstromingsgevaar» van de Gemeente  
Sint-Lambrechts-Woluwe. 

1.2. De Gebruikers die van deze dienst gebruik maken worden geacht om deze 
gebruiksvoorwaarden onmiddellijk te aanvaarden.1. 

Artikel 2 

2.1. De Gebruikers die van deze dienst kunnen gebruik maken zijn personen die 
gedomicilieerd zijn in de Gemeente, of, personen die er een tweede verblijf hebben, of, 
personen die er een vastgoed hebben, of, personen die kinderen hebben die in de gemeente 
school lopen, of, personen die niet beantwoorden aan deze criteria maar een geldelijk motief 
kunnen voorleggen (werken in de Gemeente, enz.). 

                                                 
1.
 In de overeenkomst, gericht aan de gebruikers die geen Internet hebben, dient er volgende zin 

ingevoegd worden “vanaf de ondertekening van huidige overeenkomst”. 
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2.2. De Gebruikers mogen geen minderjarigen zijn (minder dan 18 jaar) en deze dienst is 
voorbehouden aan personen die juridisch in staat zijn een contract af te sluiten. 

2.3. Alle Gebruikers die zich inschrijven voor de rekening van een maatschappij, verklaren 
gemachtigd te zijn als moreel persoon in het kader van deze huidige overeenkomst / deze 
huidige algemene gebruikersvoorwaarden. 

Artikel 3 

3.1. De Gemeente zet een dienst ter beschikking van de Gebruikers, met als doel de 
informatie verzonden door het K.M.I. te communiceren aan de personen, dewelke op tijd hun 
gegevens hebben doorgegeven aan de technische diensten van de Gemeente (praktische 
regels: de Hr. Dirk UYTTERHOEVEN, hoofdinspecteur, tél: 02 761 28 11, fax: 02 761 28 05), 
onder de vorm van een SMS bericht op hun GSM. 

3.2. De Gebruikers erkennen expliciet dat de genoemde dienst niet beantwoord aan een 
legale verplichting van de Gemeente, maar kosteloos aangeboden wordt. 

Artikel 4 

4.1. De Gemeente brengt enkel de informatie van het K.M.I. per SMS over, dus zij kan noch 
de kwaliteit noch de juistheid controleren. 

Artikel 5 

5.1. De Gemeente wijst iedere verantwoordelijkheid af inzake de overgebrachte informatie 
alsook inzake de eventuele gevolgen, direct of indirect, wat betreft het gebruik van de 
gegevens door de Gebruikers. 

5.2. De Gemeente wijst eveneens iedere verantwoordelijkheid af in geval van technische 
problemen betreffende de mobiele telefoon van de Gebruikers, of betreffende de software 
van de Gemeente. 

Artikel 6 

6.1. De Gebruikers verbinden zich ertoe, tijdig ieder wijziging inzake hun gegevens, door te 
geven aan de Gemeente. 

Artikel 7  

7.1. De Gebruiker verbindt zich ertoe deze dienst, en de informatie die er betrekking op 
heeft, op een behoedzame wijze, als goede huisvader, te gebruiken zonder een 
paniekbeweging te veroorzaken en zich bewust te zijn van de lokale aard van de stormen en 
dat, ondanks een alarmbericht, het mogelijk is dat de storm de Gemeente niet zou kunnen 
bereiken. 
 
 
Voor de Gemeente De Gebruiker 
 
 
 
Patrick LAMBERT Olivier MAINGAIN 
Gemeentesecretaris Burgemeester 


