
Gebruiksvoorwaarden online portaal i-Learn MyWay 
 
Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het online portaal i-Learn MyWay.  Het online 
portaal –Learn MyWay wordt beheerd door Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw, met 
maatschappelijke zetel gevestigd te Kapeldreef 75, 3001 Leuven, België, ondernemingsnummer 0425.260.668 
(hierna “IMEC). 
 
1. Definities 
 
De volgende begrippen hebben de betekenis hieronder opgenomen: 
 
1.1. “Account” betekent de persoonlijke ruimte die door de Gebruiker wordt gemaakt en beheerd wanneer 

de Gebruiker zich aanmeldt via het Platform. Een persoon heeft het recht één account aan te maken. 
Indien wordt vastgesteld dat één persoon meerdere accounts heeft, behoudt IMEC zich het recht voor 
al deze accounts te verwijderen.  
 

1.2. “Gebruiker” betekent iedere natuurlijke persoon die juridisch bekwaam is en na het invullen en 
valideren van het registratieformulier toegang tot het Platform krijgt, inlogt op het Platform en/of op 
het Platform verstrekte informatie gebruikt, deelt en/of informatie plaatst. 
 

1.3. “Platform” betekent het online platform i-Learn met de sub-platformen MyWay en Academy die 
respectievelijk via de url myway.i-learn.be en academy.i-learn.be bereikbaar zijn en via dewelke de 
Gebruiker toegang krijgt tot de i-learn leeromgeving en ondersteuningsomgeving en gebruik kan maken 
van externe educatieve inhouden/applicaties, leerspoor creatie en ondersteuningsvormen,... 
 

1.4. “Informatie” betekent alle informatie die zich op het Platform bevindt en eventueel door een gebruiker 
is geüpload zoals maar niet beperkt tot leermaterialen, leersporen, progressie van lerende.  

 
2. Toepassing 
 
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door de Gebruiker en 
alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien. Door het Platform te bezoeken of te 
gebruiken bevestigt de Gebruiker dat de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrijpt en deze 
aanvaardt. 
 
Deze gebruiksvoorwaarden dateren van 01/09/2021. IMEC behoudt zich het recht voor om de 
Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, bij te werken of aan te passen. IMEC verbindt er zich toe ten 
aanzien van de Gebruiker de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden toe te passen die van kracht waren op 
het moment dat de Gebruiker Platform gebruikte. Eventuele wijzigingen van de Gebruikersvoorwaarden worden 
schriftelijk op het Platform bekend gemaakt. 
 
3. Het Platform 
 
3.1. Account 
 
Een Account bezorgt de Gebruiker geen eigendomsrecht op deze Account. IMEC behoudt zich het recht voor 
accounts te weigeren, schorsen of verwijderen, bijvoorbeeld als de Gebruiker zich niet aan de 
Gebruiksvoorwaarden houdt of reeds eerder een account van deze gebruiker geweigerd of verwijderd is. Al de 
rechten over een aangemaakte accounts blijven IMEC toebehoren. 
 
De Account moet aan volgende regels voldoen: 
(a) De Account is strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. 
(b) De accountgegevens moeten vertrouwelijk blijven want het is niet toegestaan een andere persoon dan 

de persoon die de Account heeft aangemaakt, de Account te laten gebruiken. De persoon die de 
Account aanmaakt, moet zelf toezien op het bewaren van zijn/haar paswoord en login gegevens. IMEC 



kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of schade die wordt opgelopen doordat 
niet aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan door de Gebruiker.  

 
3.2. Werking van het Platform 
 
IMEC zal alle redelijke maatregelen nemen om de goede werking, veiligheid en toegang van het Platform te 
verzorgen. IMEC kan evenwel geen absolute werkingsgarantie bieden. IMEC kan dus niet garanderen dat het 
Platform te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is of dat de Gebruiker niet op een 
andere manier ongemakken zou kunnen ondervinden wat betreft de toegang of het gebruik van het Platform, 
waaronder door virussen of andere vormen van malware die op het Platform worden binnengebracht. De 
handelingen om het Platform ter beschikking te stellen, moeten als een middelenverbintenis worden 
beschouwd. 
 
Het gebruik van het Platform is op eigen risico van de Gebruiker.  
 
IMEC behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde 
te onderbreken of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. In geen enkel geval kan de Gebruiker IMEC 
aansprakelijk stellen voor schade ten gevolge van dergelijke onderbrekingen of stopzetting van het Platform. 
 
3.3. Informatie op het Platform 
 
IMEC zal alle redelijke maatregelen nemen om de Informatie zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te 
houden. De Informatie komt echter niet alleen van IMEC, maar ook van derden waaronder de Gebruiker. IMEC 
kan dan ook geen absolute garantie met betrekking tot de kwaliteit van de Informatie bieden. Als gevolg hiervan 
is het mogelijk dat de Informatie niet altijd volledig, accuraat of actueel is. 
 
De Gebruiker erkent dat het downloaden of uploaden van Informatie op het Platform of het verkrijgen op eender 
welke manier van Informatie door het Gebruik van het Platform altijd op eigen risico van de Gebruiker is.  
 
De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de Informatie die de Gebruiker op het Platform vermeldt. Omdat 
IMEC hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid draagt, vrijwaart de Gebruiker IMEC voor alle aanspraken van 
gebruikers of derden die gebaseerd op de inhoud van de door de Gebruiker beschikbaar gestelde Informatie, 
waaronder ook aanspraken wegens onjuistheid, onnauwkeurigheid, ongeschiktheid, onrechtmatigheid, 
onvolledigheid of niet actueel zijn van de Informatie. 
 
De Gebruiker aanvaardt dat de Informatie die de Gebruiker beschikbaar stelt, toegankelijk is voor alle gebruikers 
van het Platform. IMEC draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het beschikbaar stellen 
van de Informatie aan de Gebruikers van het platform. 
 
IMEC behoudt zich het recht om de Informatie geheel of gedeeltelijk van het Platform te verwijderen. Dit kan 
gebeuren op eigen initiatief of na melding van derden. 
 
Als er een probleem met bepaalde Informatie wordt gesignaleerd, zal IMEC de redelijke maatregelen nemen die 
IMEC nuttig en noodzakelijk acht om dit te verhelpen.  
 
3.4. Gebruiksrechten en beperkingen 
 
3.4.1. De Gebruiker heeft enkel toegang tot het Platform en tot het gebruik ervan om Informatie te 

raadplegen en/of Informatie aan te maken. De Gebruiker is verplicht het Platform op zorgvuldige en 
voorzichtige manier en in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden en geldende wetgeving te 
gebruiken. 

 
3.4.2. De Gebruiker onthoudt zich van de volgende handelingen: 

• De Gebruiker zal geen handelingen stellen die afbreuk doen aan de werking van het Platform 
(bv. veroorzaken van storingen of een tijdelijke of permanente beschikbaarheid van het 
Platform) of op eender welke manier afbreuk doen aan de Informatie (bv. uploaden van 



virussen of schadelijke bestanden, het ter beschikking stellen van persoonsgegevens van 
anderen). 

• De Gebruiker zal het Platform niet gebruiken voor andere doeleinden dat hetgeen waarvoor 
het Platform ter beschikking is gesteld. 

• De Gebruiker mag het Platform niet gebruiken op enigerlei wijze die naar mening van IMEC in 
strijd is met de goede zeden, de Gebruiksvoorwaarden, de Privacy policy of enige geldende 
wet- en/of regelgeving (waaronder privacywetgeving, intellectuele eigendom, strafrecht), een 
inbreuk maken op de rechten van IMEC en/of derden, die de reputatie of belangen van IMEC 
of derden zoals andere gebruikers van het Platform schade berokkenen. 

 
3.4.3. In het geval de Gebruiker Informatie op het platform uploadt, bevestigt en waarborgt de Gebruiker dat 

hij/zij geen intellectuele eigendomsrechten van IMEC of derden schendt.  
 
4. Geen garanties 
 
4.1. Het Platform en alle daarin opgenomen Informatie wordt aangeboden in de toestand waarin deze 

verkeert (‘as is’) en voor zover beschikbaar (‘as available’). IMEC geeft geen enkele garantie, expliciet 
of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van geschiktheid voor een 
bepaald doel en afwezigheid van inbreuk op rechten van derden. 
 

4.2. IMEC geeft geen verklaringen of garanties over de toegankelijkheid tot het Platform of het 
ononderbroken of storingsvrije gebruik van het Platform 

 
5. Aansprakelijkheidsbeperking 

 
5.1. IMEC is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de Gebruiker, noch voor de Informatie die door 

anderen dan IMEC op het Platform ter beschikking wordt gesteld. Voor zover dit door dwingende 
wetgeving is toegestaan, is IMEC niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker zou kunnen 
lijden als gevolg van het gebruik van het Platform en het downloaden of uploaden van Informatie, zoals 
het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker. 
 

5.2. Behalve in geval van opzet of zware fout van IMEC, aanvaardt IMEC geen enkele aansprakelijkheid voor 
schade die voortvloeit uit of verband houdt met de onmogelijkheid om het Platform te gebruiken (zoals 
storingen, onderbrekingen, defecten of zelf schadelijke elementen op het Platform). 
 

5.3. IMEC is enkel aansprakelijk voor haar opzet, zware fout of voor het niet-uitvoeren van haar essentiële 
verbintenissen overeenkomstig de Gebruikersvoorwaarden.  

 
6. Intellectuele eigendom 
 
6.1. IMEC verwacht dat de Gebruiker de (intellectuele eigendoms-)rechten van anderen respecteert. IMEC 

behoudt zich het recht voor om de Informatie die een inbreuk uitmaakt op (intellectuele 
eigendoms)rechten te verwijderen. (Herhaaldelijke) inbreuken op (intellectuele eigendoms-)rechten 
van welke aard dan ook door de Gebruiker zullen aanleiding kunnen geven tot het schorsen of het 
verwijderen van de Account door IMEC. 

 
6.2. Het Platform is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die onder andere betrekking hebben 

op de Informatie, broncode, databank,… Het gebruik van het Platform betekent geen overdracht van 
deze intellectuele rechten naar de Gebruiker.  

 
6.3. Het Platform kan links naar websites die niet door IMEC worden beheerd, bevatten. Deze links worden 

louter ten informatieve titel aangeboden, maar IMEC voert geen inspectie, controle of toezicht uit op 
de materialen op dergelijke websites. IMEC heeft geen invloed en is dus ook niet verantwoordelijk voor 
deze websites of de informatie die op deze websites wordt aangeboden. IMEC aanvaardt dan ook geen 
aansprakelijkheid voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit het raadplegen 
of gebruik van deze websites en inhoud. 

 



7. Wijziging of stopzetting van het Platform - Beëindiging van toegang tot of gebruik van het Platform 
 
7.1. De vorm en de aard van het Platform kan wijzigen zonder dat de gebruikers hierover voorafgaand 

worden geïnformeerd. Daarnaast kan IMEC op eender welk ogenblik en zonder enige aansprakelijkheid 
beslissen om tijdelijk of definitief het aanbieden van het Platform aan de gebruikers stop te zetten. 
IMEC heeft geen bewaarplicht van de Informatie. Indien IMEC het aanbieden van het Platform eindigt, 
zal IMEC zich inspannen om de gebruikers van het Platform hierover te informeren zodat aan de 
gebruikers een redelijke termijn wordt gegeven om de Informatie, indien gewenst, op een andere 
manier te bewaren. 
 

7.2. Wanneer IMEC vermoedt dat de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring niet nakomt, 
dan kan IMEC de Gebruiker zonder enige voorafgaande waarschuwing en zonder enige 
aansprakelijkheid de toegang tot en het gebruik van het Platform (tijdelijk of definitief) beëindigen. 
 

7.3. De artikelen 4, 5, 6 en 8 blijven van kracht na de beëindiging van de Gebruikersvoorwaarden. 
 
8. Algemeen 
 
8.1. Vertrouwelijkheid 
Alle materialen, inclusief Informatie, die de Gebruiker aan IMEC bezorgt of op het Platform uploadt, wordt als 
niet-vertrouwelijke informatie beschouwd. In het geval de Gebruiker feedback, opmerkingen en ideeën omtrent 
het Platform aan IMEC geeft (de “Feedback”), verleent de Gebruiker hierbij aan IMEC een onbeperkt, niet-
exclusief, royalty-vrije, overdraagbare en ongelimiteerde licentie toe om de Feedback te gebruiken, te 
reproduceren, weer te geven, te wijzigen, te verspreiden via eender welk medium en IMEC mag de Feedback 
naar eigen goeddunken en vrij gebruiken voor eender welke doeleinde.  
 
8.2. Persoonsgegevens 
De persoonsgegevens die door de Gebruiker worden verstrekt in het kader van de toegang tot en het gebruik 
van het Platform, worden door IMEC overeenkomstig de Privacyverklaring behandeld. 
 
8.3. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen betreffende 
de geldigheid, de interpretatie, de handhaving en de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend 
beslecht worden door de rechtbanken van Leuven,  met uitsluiting van enige andere rechtbank. 
 
8.4. Contact 
Voor eventuele vragen omtrent de Gebruiksvoorwaarden, kan u contact opnemen via helpdesk@i-
learn.vlaanderen 
 
 
 


