Disclaimer
1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden
Wij nodigen de gebruiker uit om aandachtig de algemene voorwaarden te
lezen voor het gebruik van de applicatie die in onderhavige disclaimer
beschreven zijn. Door het gebruik van deze applicatie, aanvaardt de
gebruiker deze voorwaarden zonder voorbehoud. De uitgever behoudt het
recht om deze te allen tijde te wijzigen.

2. Doel van de applicatie en beperkingen
Het doel van de applicatie is om de bevoegde techniekers van de sector
van de huishoudelijke verwarming en warmwaterproductie een
vereenvoudigde methodologie mee te geven die gebaseerd is op de
algemene informatie met betrekking tot de verbranding van aardgas van de
types L en H door toestellen van de categorieën I2E+, I2E(S), I2E(R) en
I2N, zoals ze opgesteld is door de fabrikant van het toestel alvorens het op
de markt gebracht wordt.

Deze methodologie die gebaseerd is op de overeenkomstige sectorale
gedragscodes op het gebied van de conversie van L-gas naar H-gas, heeft
als doel :
• om het in situ gemakkelijker te maken om te bepalen indien een
huishoudelijk toestel al dan niet verondersteld wordt compatibel te
zijn met het H-gas (met of zonder een eventuele aanpassing van de
regelinstelling van de luchtovermaat door de bevoegde technieker);
• om, in het geval van een toestel van de categorie I2E(S), de
bevoegde technieker te helpen bepalen of een aanpassing van de

regelinstelling van de luchtovermaat vereist is en, zo ja, het
afstelpunt te berekenen om het toestel geschikt te maken voor het
gebruik van H-gas.
De applicatie is een hulpmiddel bij de evaluatie door een vakman en is
geen vervanging van zijn kennis en zijn ervaring. Het programma waarop
de applicatie gebaseerd is, beweert niet volledig en exhaustief te zijn, en
evenmin om alle mogelijke gevallen te beschrijven.

De uiteindelijke beslissing over de mogelijkheid van een aanpassing van
een regelinstelling en de mogelijkheid om het toestel, al dan niet
aangepast, te gebruiken na de conversie naar het H-gas is de exclusieve
competentie van de bevoegde technieker.

3. Gebruik van de applicatie
De inhoud van de applicatie wordt enkel verstrekt aan bevoegde
techniekers, en dat met het doel en binnen de beperkingen van punt 2
hierboven. Geen enkel deel van de applicatie mag beschouwd worden als
een offerte, een dienstverlening of de afsluiting van een contract.

De vakman moet eveneens rekening houden met het feit dat de regionale
wetgeving of speciale wetten bijkomende verplichtingen kunnen omvatten
die niet opgenomen zijn in de applicatie.

4. Illegaal of onwettelijk gebruik
De gebruiker verbindt er zich toe om de applicatie te gebruiken in
overeenstemming met de wetten en wettelijke en/of contractuele
kennisgevingen. De gebruiker mag het op geen enkele manier gebruiken
die een derde partij zou schaden. De applicatie, zijn programmatie en zijn

design mogen niet gewijzigd worden, met in begrip van de toevoeging van
een merk.

5. Garanties en beperkingen van de verantwoordelijkheid
Het gebruik van de applicatie gebeurt onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de gebruiker die bevoegd technieker moet zijn.
Alle elementen die worden geïmporteerd, gedownload, of anderszins
verkregen tijdens het gebruik van de applicatie zijn dit op eigen risico. De
gebruiker erkent en aanvaardt dat hij alleen verantwoordelijk is voor alle
schade die aangebracht wordt door zijn informaticasysteem of elke verlies
van gegevens na het downloaden van eender welke inhoud.

De uitgever van de applicatie kan niet garanderen dat de gedownloade
applicatie veilig en foutloos zal zijn, dat de behaalde resultaten bij het
gebruik exact en/of betrouwbaar zullen zijn, dat een foutieve input van
gegevens opgemerkt zullen worden door de software noch dat fouten in de
gebruikte software, indien die er al zijn, onderworpen zullen worden aan
een correctie. Het wordt daarentegen aangeraden dat de bevoegde
technieker regelmatig controleert indien de uitgever een upgrade van de
applicatie ter beschikking heeft gesteld, en indien dit het geval is deze te
downloaden.

In het algemeen kan de uitgever in geen geval aansprakelijk worden
gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die het
gevolg is van het gebruik van deze applicatie of de onmogelijkheid om ze
te gebruiken, om welke reden ook, ongeacht of deze aansprakelijkheid
contractueel, onrechtmatig of quasi-dilectueel is, of dat deze gebaseerd is
op een foutloze aansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien de uitgever is
gewaarschuwd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

De uitgever zal op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor
daden uitgevoerd door de gebruikers.

6. Intellectuele eigendomsrechten
De applicatie, zowel haar programmatie als haar zichtbare inhoud en de
gebruikte schema’s worden beschermd door de intellectuele
eigendomsrechten van hun auteurs.

7. Geschillenbeslechting en toepasbaar recht
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Alle
geschillen die voortkomen uit of verband houden met het gebruik van deze
service, zullen worden onderworpen aan bemiddeling. In geval van falen,
zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel
(België).

8. Gebruik van Firebase Analytics
Deze website maakt gebruik van Firebase Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (”Google”). Firebase
Analytics verzamelt gegevens over unieke parameters van je toestel om
het gebruik van de app te helpen analyseren. De gegenereerde informatie
over uw gebruik van de app (met inbegrip van uw IP-adres) wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de app
gebruikt, rapporten over het app-gebruik op te stellen voor app-aanbieders
en andere diensten met betrekking tot app-gebruik. Google mag deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden, waaronder onder meer de uitgever
van deze app, de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-

adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Door gebruik te maken van deze app geeft u uitdrukkelijk uw toestemming
voor het verwerken van persoonlijke informatie door Google op de wijze
en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

9. Gebruik van persoonlijke gegevens.
De uitgever respecteert uw persoonlijke gegevens en handelt in
overeenstemming met de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de
autoriteit voor gegevensbescherming.

De gebruikers worden verzocht om samen te werken om de efficiëntie van
deze applicatie te verbeteren; uw opmerkingen, suggesties en elke andere
vraag hieromtrent, kan u richten tot helpdeskLH@gas.be

