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1 Inleiding 
 

Fietst jouw kind volgend schooljaar voor de eerste keer naar school, maar is het nog onzeker in 
het verkeer? Gaat jouw vader met beginnende dementie nog wekelijks alleen naar de markt? Krijg 
je een angstig gevoel bij het idee dat jouw naaste kan verdwalen of in de problemen kan komen 
tijdens een verplaatsing?  

Viamigo brengt weer rust in huis. Een gevoel van zekerheid. Een portie zelfstandigheid. Met 
Viamigo kan jouw naaste ook zonder fysieke begeleiding op pad, terwijl jij vanop een afstand een 
oogje in het zeil houdt. Ontvang meldingen, spoor hem of haar op bij problemen en help hem of 
haar weer op weg.  

Wij danken je alvast voor de interesse in een Viamigo-abonnement. Met deze handleiding gidsen 
wij jou door de registratie, installatie en de functies van Viamigo, zodat je in een handomdraai 
met Viamigo aan de slag kan. 

Viamigo is geen vervanging voor de zelfstandigheid van de gebruiker. Deze app is een hulpmiddel 
om niet-begeleide verplaatsingen te faciliteren. 

Lees dit eerst …  

  

https://www.viamigo.be/gebruiksvoorwaarden-viamigo/
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2 Enkele begrippen en symbolen 
 

Gebruiker Een gebruiker is iemand die nood heeft aan ondersteuning bij het 
zelfstandig reizen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijke 
beperking, ouderen met (beginnende) dementie, personen met een niet-
aangeboren hersenletsel of schoolgaande kinderen die nog onzeker zijn 
in het verkeer. In deze handleiding zullen we verder naar de gebruiker 
verwijzen als ‘hij’. 

Coach Een coach is een vertrouwenspersoon uit de directe omgeving van de 
gebruiker zoals een vriend, familielid, mantelzorger of zorgverlener. Hij is 
de directe hulplijn van de gebruiker, wanneer de gebruiker zelfstandig op 
pad is. De coach houdt namelijk in real-time en vanop een afstand een 
oogje in het zeil en biedt begeleiding waar nodig. Meerdere coaches 
kunnen paraat staan om de gebruiker op te volgen. 

Adminstrator De adminstrator (admin) is de sleutelfiguur van Viamigo. De admin 
verricht het voorbereidende en administratieve werk. De admin beheert 
het/de abonnement(en); registreert de gebruiker(s), coache(s) en 
toestel(len); en koppelt ze aan elkaar. Een administrator kan ook coach 
zijn. 

 

GAPP GAPP staat voor ‘Viamigo Gebruiker’ oftewel de ‘gebruikersapplicatie’. De 
GAPP is de applicatie die de gebruiker zal gebruiken. Deze applicatie dient 
afzonderlijk geïnstalleerd te worden op de smartphone van de gebruiker. 
Er werd naar gestreefd de GAPP eenvoudig en gebruiksvriendelijk te 
ontwerpen: slechts twee pijltjes en een startknop, verder geen verborgen 
knoppen.  

CAPP CAPP staat voor ‘Viamigo Coach’ oftwel de ‘coach-applicatie’ en is dus de 
applicatie die de coach op zijn smartphone moet installeren. Met de CAPP 
kan de coach de gebruiker tijdens zijn route nauwgezet volgen, 
activiteitenzones activeren en – in noodgevallen – m.b.v. de 
noodtrackingfunctie (mogelijk verdwaalde) gebruikers opsporen. In de 
applicatie kan de coach per gebruiker ook een overzicht vinden van de 
routeaanvragen, de geregistreerde routes en de activiteitenzones. 

 

Activiteitenzone Een activiteitenzone is een zone waarin de gebruiker gedurende een 
bepaalde tijd zijn activiteiten uitoefent. Denk bijvoorbeeld aan het 
zwembad waar de gebruiker zwemlessen volgt, of de school waar de 
gebruiker overdag verblijft. De coach bakent vooraf de activiteitenzones 
af. Bij het afbakenen kan de coach ook alarmmeldingen inschakelen die 
signaleren wanneer de gebruiker de activiteitenzone verlaat. Viamigo 
houdt dus met andere woorden in het oog of de gebruiker binnen deze 
activiteitenzone blijft. 



5 
 

Noodtracking Soms is het handig om de gebruiker te kunnen lokaliseren. Denk 
bijvoorbeeld aan een moment waarbij de gebruiker eigenlijk naar de 
zwemclub had moeten vertrekken, maar de coach geen routeaanvraag 
heeft gekregen. De kans bestaat dat de gebruiker de route is vergeten aan 
te vragen en ondertussen wel is vertrokken. Specifiek voor die situaties 
heeft Viamigo de noodtrackingfunctie ontwikkeld. Met de 
noodtrackingfunctie kan de coach de gebruiker terugvinden. De coach 
kan daarbij de eigen locatie op de kaart tonen, zodat hij kan zien waar de 
gebruiker op dat moment is en vooral hoe groot de afstand tussen de 
gebruiker en de coach is. 

Alarmmeldingen Viamigo stuurt de coach een alarmmelding bij onregelmatigheden. De 
alarminstellingen zijn aanpasbaar aan de noden en behoeften van de 
gebruiker. Wanneer de gebruiker steeds zelfstandiger wordt, kan de 
coach de alarmmeldingen minder strikt instellen. 

Route Een route is de (reis)weg die de gebruiker wil afleggen om zich van punt 
A naar punt B te verplaatsen. Deze route(s) kunnen via de Viamigo-
website geregistreerd worden door de coach of de administrator.  

Veilige zone De coach of administrator kan via de Viamigo-website een veilige zone 
aanduiden op een route.  

Aandachtszone De coach of administrator kan via de Viamigo-website een aandachtszone 
aanduiden op een route. Dit is een zone waarin bepaalde factoren 
aanwezig zijn waardoor die zone enige alertheid van de coach en de 
gebruiker vraagt. De coach ontvangt een melding wanneer de gebruiker 
een dergelijke aandachtszone betreedt en verlaat.  

Locatie Een locatie kan een beginpunt (bv. thuis), een tussenstop (bv. bakker) of 
een eindpunt (bv. Tante Tine) zijn. Een locatie kan ook de plaats zijn waar 
de gebruiker van vervoermiddel wisselt (bv. fiets – trein).  

Viapunt Op een route kan de coach of administrator een of meerdere viapunten 
aanduiden. Elke locatie is een viapunt. Omgekeerd geldt dit niet, een 
viapunt is niet noodzakelijk een locatie waar de gebruiker halt houdt of 
van vervoermiddel wisselt.  

 Batterij: Dit symbool geeft de huidige capaciteit van de batterij van de 
smartphone van de gebruiker weer.  

Bereik: Dit symbool geeft aan of de server binnen het ingestelde 
tijdsinterval een signaal van de smartphone van de gebruiker heeft 
ontvangen. Het geeft met andere woorden aan of de gebruiker online is.  

GPS: Dit symbool duidt aan of de GPS-signalen beschikbaar zijn ophet 
toestel van de gebruiker. 

Locatie: geeft aan of de gebruiker zich al dan niet op een veilige locatie 
bevindt. 

Snelheid: dit symbool duidt aan of er afwijkende snelheden geregistreerd 
worden tijdens de verplaatsing van de gebruiker. 
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Tijd sinds laatste update: deze tijdsregistratie geeft aan hoe recent de 
afgebeelde info is aangaande het bereik van de smartphone van de 
gebruiker en wanneer het toestel voor het laatst met de server verbonden 
was.  

 

Mogelijke combinaties van symbolen in de statusbalk:  
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3 Werking Viamigo 
 

Stap 1: Leer de route 

De Viamigo-gebruiker verkent de routes die hij regelmatig aflegt zoals een trip naar de 
winkel, naar het dagcentrum, naar vrienden of familie. Een persoonlijke coach begeleidt 
hem hierbij, totdat hij de route onder de knie heeft en deze zelfstandig kan afleggen. 

 

Stap 2: Registreer de route  

De coach registreert op de website van Viamigo de ingeoefende routes. Hij duidt het 
begin- en eindpunt en eventuele tussenstops aan, identificeert veilige en aandachtszones 
en bepaalt per deel van de route het vervoermiddel van de gebruiker (bv. te voet, bus). 
De coach stelt hier ook de alarmmeldingen in (bv. alarm wanneer de gebruiker meer dan 
100 m van de route afwijkt). 

 

Stap 3: Selecteer de route 

Voordat de gebruiker thuis vertrekt, selecteert hij in de applicatie de route die hij wil 
afleggen. De coach ontvangt een melding wanneer de gebruiker voor een bepaalde route 
op de start-knop drukt en dus aangeeft dat hij wil vertrekken.  

 

Stap 4: Wacht op goedkeuring  

De coach kan de trip bevestigen of weigeren. De gebruiker wacht op de goedkeuring van 
een coach alvorens te vertrekken.  

 

Stap 5: Vertrek 

De trip werd goedgekeurd. Vertrekken maar! De gebruiker is nu  zelfstandig op pad, maar 
de coach houdt vanop een afstand een oogje in het zeil. Viamigo gebruikt hiervoor de 
GPS-coördinaten van de smartphone van de gebruiker. Bij problemen of 
onregelmatigheden krijgt de coach een alarmmelding en kan de coach de gebruiker bellen 
of sms’en om hem door de moeilijke situatie te loodsen.   
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4 Functionaliteiten 
 

Viamigo verwittigt de coach, wanneer: 

Start/einde verplaatsing 

de gebruiker vertrekt en wanneer hij veilig op zijn bestemming is 
aangekomen. 

Veilige en aandachtszones 

de gebruiker veilige en aandachtszones betreedt of verlaat. De coach stelt 
die zones vooraf in. 

Afwijken van route 

de gebruiker van de route afwijkt. Dankzij de real-time locatiebepaling 
kan de coach de gebruiker telefonisch helpen opnieuw de weg te vinden. 

Onaangepaste snelheid 

Viamigo verontrustende snelheden meet (bv. hoge snelheden op plaatsen 
waar de gebruiker zou moeten wandelen). 

Te lang stilstaan 

de gebruiker op eenzelfde plaats blijft stilstaan. De coach bepaalt hoe lang 
de gebruiker in een bepaalde zone mag verblijven. 

Lege batterij 

de batterij van de smartphone van de gebruiker bijna leeg is  
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5 Installatie 
5.1 Android 
 

De installatie van de coach-applicatie ‘Viamigo Coach’ (CAPP) gebeurt door de coach op het 
toestel van de coach. 

Stap 1: Download ’Viamigo Coach’ via de Google Play Store.  

Stap 2: Open de applicatie. 

Stap 3: Meld je aan met het e-mailadres en wachtwoord van jouw coach-
account. Je hoeft  slechts eenmalig aan te melden, want de gegevens worden opgeslagen. 

Stap 4: Geef Viamigo toegang tot foto’s, media en andere bestanden op jouw smartphone. 

Stap 5: Schakel 'Wis machtiging bij niet gebruik app' uit. 

Stap 6: De installatie is voltooid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=be.uhasselt.imob.viamigo.via_capp_android.ViamigoCapp.ApiProd
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6 Aan de slag met Viamigo 
 
Nadat de gebruiker met de coach de routes heeft verkend die hij regelmatig aflegt, is het tijd om 
de routes op de website van Viamigo te registreren. Bij het registreren van de ingeoefende routes 
kent de coach aan iedere route specifieke eigenschappen toe. Je duidt het begin- en eindpunt en 
eventuele tussenstops aan, identificeert veilige en aandachtszones en bepaalt per deel van de 
route het vervoermiddel van de gebruiker. Je stelt hier ook meteen de alarmmeldingen in. 

In dit hoofdstuk bespreken we stap voor stap hoe je een route registreert en de gebruiker opvolgt. 
We starten met een woordje uitleg over de indeling van de coach-applicatie en de Viamigo-
website. Open de applicatie op jouw smartphone of surf naar www.viamigo.be/login en log in met 
het e-mailadres van jouw coach-account om de handleiding stapsgewijs te overlopen.  
 

  

http://www.viamigo.be/login
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6.1 Indeling van Viamigo  
6.1.1 Coach-applicatie ‘Viamigo Coach’ (CAPP) 
6.1.1.1 Globaal overzicht 
 
Open de coach-applicatie en login met het e-mailadres en wachtwoord van jouw coach-account. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Overzicht gebruikers 
Het overzicht van jouw gebruikers verschijnt meteen op de homepage van de applicatie. 
Indien je slechts 1 gebruiker opvolgt, zal je hier enkel deze gebruiker terugvinden. Indien 
er nog geen gebruiker(s) gekoppeld werd(en), dien je deze eerst te koppelen.  
 
 
(2) Overzicht aanvragen 
Klik rechts onderaan op het tabblad ‘Aanvragen’ om alle aanvragen te raadplegen. Hier 
kan je zien of de gebruiker eerder een route annuleerde, wie welke route geweigerd of 
goedgekeurd heeft en/of een aanvraag verlopen is (nl. wanneer er niet voldoende snel op 
een aangevraagde route werd gereageerd). Hier kan je ook een nieuwe routeaanvraag 
goedkeuren of weigeren. 
 

  

(1) 

(2) 
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6.1.1.2 Overzicht per gebruiker 
 

Selecteer in het overzicht op de homepage van de applicatie een gebruiker wiens activiteiten je 
wilt bekijken. Je belandt nu op de gebruikerspagina waar je de huidige status (actief of niet actief) 
van de gebruiker kan zien, de locatie van de gebruiker kan bekijken, een activiteitenzone kan 
activeren en de noodtracking kan starten. 

 

Coaches, geregistreerde routes, activiteitenzones en toestel loskoppelen 

Klik links bovenaan op  om het gebruikersmenu te openen. Je kan het gebruikermenu ook 
openen door jouw vinger tegen de linkerkant van het scherm te houden en vervolgens boven de 
witte balk naar rechts te vegen. Klik in het menu op ‘coaches’, ‘activiteitenzones’ of ‘routes’ om 
de gedetailleerde informatie te bekijken. Wanneer je ‘toestel loskoppelen’ selecteert, heb je de 
mogelijkheid om de smartphone van een bepaalde gebruiker los te koppelen.  

 

0  
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Geschiedenis 
Veeg binnen de witte balk met jouw vinger van rechts naar links om de geschiedenis weer te 
geven. Je krijgt nu de eerder afgelegde routes, noodtrackings en geactiveerde activiteitenzones 
te zien en je kan deze ook openen met een klik. Veeg binnen de witte balk met jouw vinger van 
links naar rechts om de geschiedenis weer te verbergen. 
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Wil je de volledige kaart zien? Je kan de witte balk onderaan minimaliseren door op het witte 
rechthoekje in de lichtgrijze balk te klikken. Klik je opnieuw op het rechthoekje, dan klapt de witte 
balk weer open.   
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6.1.2 Website 
6.1.2.1 Globaal overzicht  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Overzicht gebruikers  
Nadat je hebt aangemeld, verschijnt het overzicht van jouw gebruikers meteen op de 
homepage van de website. Indien je slechts 1 gebruiker opvolgt, is jouw homepagina 
meteen ook jouw gebruikerspagina. 

 
(4) Overzicht aanvragen  

 
Via de button ‘Aanvragen’ in het menu links bovenaan kan je een overzicht met alle 
aanvragen raadplegen. Hier kan je een nieuwe aanvraag goedkeuren of weigeren. Je 
kan hier ook zien of de gebruiker de route annuleerde, wie welke route geweigerd of 
goedgekeurd heeft en/of de aanvraag verlopen is (nl. wanneer er te laat op een 
aangevraagde route werd gereageerd).  
 

6.1.2.2 Overzicht per gebruiker 
 
Je vindt een overzicht van de gebruikers voor wie jij verantwoordelijk bent, op de homepage van 
de Viamigo-website. Klik op de gebruiker om de gebruikerspagina te openen.  

 

 

 

 

(3) 

(4) 
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(5) Coaches 
Via het ‘drop-down’-pijltje naast ‘Coaches’ kan je alle coaches die voor een specifieke 
gebruiker verantwoordelijk zijn, weergeven of verbergen. 

 
(6) Geschiedenis 

Via het ‘drop-down’-pijltje naast ‘Geschiedenis’ kan je de laatste trips van de 
gebruiker weergeven of verbergen. De meest recente trips staan bovenaan in het 
overzicht. Je vindt ook terug, wanneer je een activiteitenzone geactiveerd en/of een 
noodtracking ingeschakeld hebt. 

 
(7) Geregistreerde routes 

Klik in de linkerbovenhoek op de knop ‘Routes’ om de geregistreerde routes van die 
specifieke gebruiker te bekijken. Er verschijnt een lijst met alle routes die je voor de 
gebruiker registreerde. Hier kan je ook routes in detail bekijken door ze aan te klikken 
en nieuwe routes registreren. Meer toelichting over het registreren van routes  vind 
je op p. 17 van deze handleiding.  

 
(8) Activiteitenzones 

Klik in de linkerbovenhoek op ‘Activiteitenzones’ om de activiteitenzones van die 
specifieke gebruiker te bekijken. Er verschijnt een lijst met alle geregistreerde 
activiteitenzones. Hier kan je ook activiteitenzones in detail bekijken door ze aan te 
klikken en nieuwe activiteitenzones registreren. Meer toelichting over het registreren 
van routes  vind je op p. 21 van deze handleiding. 

  

(5) 

(6) 

(7) (8) 
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6.2 Een route registreren op de website 
Opgelet, volgende acties kunnen enkel op de website uitgevoerd worden, niet in de 
CAPP. 

6.2.1 Een route registreren (*) 
 

Stap 1: Selecteer in het overzicht op de homepage een gebruiker voor wie je een route wilt 
registreren. 

Stap 2: Klik in de linkerbovenhoek op ‘Routes’ om het overzicht van de geregistreerde routes te 
openen. 

Stap 3: Klik vervolgens op de blauwe knop ‘Nieuwe route’. In de rechterbalk naast de kaart 
verschijnt nu een werkveld.  

Stap 4:  In het werkveld kan je de route een naam geven, een foto van de bestemming toevoegen, 
een begin- en eindpunt aanduiden en specifieke kenmerken (bv. alarmmeldingen) aan de route 
toekennen. Meer toelichting over het toekennen van bepaalde kenmerken vind je op p. 18 van 
deze handleiding.  

Stap 5: Stel veilige zones en aandachtszones in. Meer toelichting over het instellen van veilige en 
aandachtszones vind je op p. 20 van deze handleiding.  

Stap 6: Sla de route op. Vervolgens kan je in de balk rechts de routedetails zien en eventueel 
bewerken. 

(*) Een meer gedetailleerde beschrijving van de verschillende stappen lees je op de volgende pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Stap 1 + 2 

Stap 4 

Stap 5 

Stap 6 



18 
 

6.2.1.1 Route benoemen 
 

Geef de route een naam. Zorg ervoor dat het begin- en eindpunt van de route duidelijk zijn 
aangegeven in de naam (bv. thuis -> oma, oma -> thuis). Deze naam zal in de coach- en de 
gebruikersapplicatie verschijnen.  

  

6.2.1.2 Begin- en eindpunt aanduiden  
 
Klik het begin- ( ) en eindpunt ( ) ook aan op de kaart. Viamigo stelt nu een route voor. 

 

6.2.1.3 Voorgestelde route wijzigen 
 
Wanneer Viamigo een andere route voorstelt dan de route die jouw gebruiker volgt, kan je de 
route nog altijd wijzigen. Klik hiervoor eenmaal op de voorgestelde route op de kaart opdat het 
volgende icoontje verschijnt: . Dit icoontje geeft een via-punt aan, oftewel een locatie die zeker 
op de route moet liggen. Versleep dat icoontje om de route via een andere weg/plaats om te 
leiden. 

 

6.2.1.4 Tussenstop toevoegen 
 
Je kan een of meerdere tussenstops toevoegen door te dubbelklikken op de voorgestelde route. Na 
een klik verschijnt er een , een via-punt. Wanneer je nogmaals op dit punt klikt, verandert het via-
punt in , een locatie of tussenstop.  Je hebt nu een locatie ( ) gecreëerd. Bij ‘Maximale 
verblijftijd’ begrens je het aantal minuten dat de gebruiker op deze locatie mag blijven. Blijft de 
gebruiker langer op deze locatie dan gewenst, dan ontvangt de coach een alarmmelding.  

 

6.2.1.5 Foto toevoegen 
 
Klik bovenaan in het werkveld aan de rechterkant op de automatisch gegenereerde afbeelding 
om een foto van de bestemming te uploaden. Om de foto na het opslaan van de route te wijzigen, 
klap je in de rechterbovenhoek het menu ( ) van een bepaalde route open en klik je op 
‘Aanpassen’. De rechterbalk wordt nu opnieuw een werkveld. Klik op de foto om een nieuwe foto 
te kunnen uploaden. 

 

6.2.1.6 Vervoermiddelen kiezen 
 
In het werkveld aan de rechterkant kan je voor elke route tussen twee locaties het vervoermiddel 
bepalen. Standaard is het vervoermiddel ‘Te voet’ ingesteld, maar je kan dit wijzigen door op het 

icoon  te klikken. 



19 
 

Gebruikt de gebruiker meerdere vervoermiddelen (te voet, met de fiets, auto of het openbaar 
vervoer) tijdens één route? In dat geval splits je de route eerst op door tussenstops toe te voegen 
en duid je vervolgens voor elk deel van de route het gewenste vervoermiddel aan. Selecteer op 
de kaart de plaats waar je van vervoermiddel wisselt en dubbelklik op de aangeduide route om 
de route te splitsen. Je hebt nu een locatie ( ) gecreëerd. Kies in het werkveld aan de rechterbalk 
per deel van de route het gepaste vervoersmiddel. 

Bij ‘Buffer’ bepaal je hoe ver (in meter) de gebruiker van de route mag afwijken zonder dat er een 
alarmmelding gegenereerd wordt. Bij ‘Maximale snelheid’ duid je de maximale snelheid aan die 
de gebruiker bij gebruik van het  gekozen vervoermiddel niet mag overschrijden. 

 

6.2.1.7 Een route wijzigen of verwijderen 
 
Open het route-overzicht en selecteer de route die je wilt aanpassen of verwijderen. Klik 
vervolgens op het menu ( ) in de rechterbalk om de route aan te passen of te verwijderen. 

 

  



20 
 

6.2.2 Veilige en aandachtszones toevoegen  
 

Je kan voor elke route veilige zones en aandachtszones aanduiden. Een aandachtszone is een zone 
waarin bepaalde factoren aanwezig zijn waardoor het verblijf van de gebruiker in die zone enige 
alertheid vraagt van de coach en de gebruiker. De coach ontvangt een melding wanneer de 
gebruiker een dergelijke aandachtszone betreedt en verlaat. Een veilige zone is een zone waarin 
geen risicofactoren aanwezig zijn en de gebruiker zich veilig kan verplaatsen.  

Stap 1: Voeg een veilige of aandachtszone toe door op ‘+’ te klikken naast de titel ‘Zones’ onderaan 
in het werkveld rechts. 

Stap 2: Duid aan of het een veilige of aandachtszone is. 

Stap 3: Bepaal hoe lang de gebruiker in die zone mag blijven (maximale verblijftijd, in minuten). 
Wanneer de gebruiker in deze zone vrij mag bewegen, hoef je dit veld niet in te vullen. 

 

Stap 4 

Stap 1 

Stap 2 + 3 

Stap 5 
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Stap 4: Kies links bovenaan in de kaart de vorm die de zone zal hebben (cirkel / veelhoek). 

Stap 5: Beweeg met de cursor over de kaart naar de locatie waar je de zone wilt toevoegen. Klik 
in het middelpunt en sleep om een cirkel te tekenen en laat los van zodra de cirkel de gewenste 
grootte heeft. Klik meermaals om een veelhoek te tekenen. Het aantal klikken bepaalt het aantal 
hoeken van de veelhoek. 

  

6.2.2.1 Veilige zones en aandachtszones verslepen, verkleinen of vergroten 
 
Ga naar het route-overzicht en selecteer de route die je wilt aanpassen. Open het menu ( ) in 
de rechterbalk en klik vervolgens op ‘Aanpassen’. Selecteer in het werkveld rechts  de zone die je 
wilt aanpassen. Wanneer je erop klikt, verschijnen er witte blokjes. Verplaats de cirkel door het 
witte blokje in het midden te verslepen. Versleep een wit blokje op de lijn om de grootte van de 
cirkel of de vorm van de veelhoek aan te passen. Houd hierbij de linkermuisknop steeds ingedrukt. 

6.2.2.2 Veilige zones en aandachtszones verwijderen 
 
Open met het ‘drop-down’-pijltje de kenmerken van de zone en klik op het kruisje (×) om de zone 
te verwijderen. 

 

6.2.3 Activiteitenzones registreren 
6.2.3.1 Activiteitenzones instellen  
 

Stap 1: Selecteer in het overzicht op de homepage de gebruiker voor wie je een activiteitenzone 
wil aanmaken. Indien je slechts 1 gebruiker opvolgt, zal jouw homepage meteen ook de 
gebruikerspagina van die gebruiker zijn.  

Stap 2: Klik bovenaan in het scherm op ‘Activiteitenzones’ om het overzicht te openen.  

Stap 3: Klik links in het overzicht met activiteitenzones op de blauwe button ‘Nieuwe 
activiteitenzone’. In de balk rechts naast de kaart verschijnt nu een werkveld.  

Stap 4:  In het werkveld kan je de activiteitenzone een naam geven en een foto van de locatie 
toevoegen.  Om een foto toe te voegen, klik je op  de automatisch gegenereerde afbeelding naast 
de naam. 

Stap 5: Scrol op de kaart naar de plaats waar de gebruiker een activiteit zal uitoefenen. 

Stap 6: Kies links bovenaan in het kaartoppervlak de vorm die de activiteitenzone zal hebben 
(cirkel / veelhoek). 

Stap 7: Beweeg met de cursor over de kaart. Sleep om een cirkel te tekenen of klik meermaals om 
een veelhoek te tekenen. Het aantal klikken bepaalt het aantal hoeken van de veelhoek. Je sluit 
de veelhoek door opnieuw op het beginpunt te klikken. 

Stap 8: Klik op opslaan. 
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Stap  2 

Stap 6 

Stap 4 

Stap 8 

Stap 7 

Stap 7 

Stap 7 
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6.2.3.2 Activiteitenzones wijzigen of verwijderen 
 
Open het activiteitenzone-overzicht en selecteer de activiteitenzone die je wilt aanpassen of 
verwijderen. Klik vervolgens op het menu ( ) in de rechterbalk om de activiteitenzone aan te 
passen of te verwijderen. Je kan een cirkelvormige activiteitenzone aanpassen door het 
middelpunt van de cirkel te verslepen op de kaart of een punt op de rand van de cirkel vast te 
nemen en te verslepen zodat de grootte van de cirkel wijzigt. Een veelhoekige activiteitenzone 
kan aangepast worden door de punten op de rand van de activiteitenzone te verslepen.  

 

6.3 Een routeaanvraag behandelen  
6.3.1 Coach-applicatie (CAPP) 
 

Wanneer een gebruiker wil vertrekken, ontvang je een melding via de coachapplicatie en verschijnt 
er een cijfer ‘1’ in het bolletje dat naast ‘Aanvragen’ tevoorschijn komt. Indien je meerdere 
gebruikers opvolgt, verschijnt het aantal openstaande aanvragen in het bolletje. Druk op het tabblad 
‘Aanvragen’ om de aanvraag te aanvaarden of te weigeren. De coach die de aanvraag als eerste 
goedkeurt of weigert, wordt de verantwoordelijke coach. De verantwoordelijke coach neemt de 
verantwoordelijkheid voor het aanvaarden of weigeren van de verplaatsing en volgt indien hij de 
aanvraag aanvaard de gebruiker op. Eventuele observerende coaches die later of niet (tijdig) 
reageerden, kunnen ook een oogje in het zeil houden maar hebben geen verantwoordelijkheid. 
Observerende coaches ontvangen ook eventuele alarmmeldingen.  
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6.3.2 Website 
 

Als er een gebruiker wil vertrekken, verschijnt er een cijfer naast ‘Aanvragen’ in het bovenstaande 
menu. Opgelet: dit is geen betrouwbare manier om een aanvraag op te volgen. Gebruik hiervoor 
steeds de applicatie ‘Viamigo Coach’.  

 

 

Door op ‘Aanvragen’ te klikken, krijg je een overzicht van de aanvragen te zien. Je kan in dit 
overzicht ook een aanvraag goedkeuren of weigeren.  
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In het gebruikersoverzicht op de homepage kan je zien voor welke gebruiker(s) je op dat moment 
verantwoordelijk bent. Ben je de eerste coach die de aanvraag goedkeurt? Dan ben jij de 
verantwoordelijke coach. Zie je de aanvraag pas wanneer een andere coach reeds goedkeuring 
gegeven heeft voor vertrek? Dan ben je een observerende coach. De observerende coaches 
kunnen ook een oogje in het zeil houden, maar de coach die als eerste reageert, neemt de 
hoofdverantwoordelijkheid en volgt de gebruiker nauwgezet op. Alle coaches ontvangen tijdens 
de verplaatsing alarmmeldingen. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 
 

 

6.4 Een gebruiker opvolgen  
6.4.1 Coach-applicatie (CAPP)  
6.4.1.1 Gebruiker tijdens route opvolgen 
 
Je hebt de trip aanvaard. De gebruiker heeft de groene duim gekregen: hét teken dat hij mag 
vertrekken. De gebruiker is nu alleen op pad, maar jij houdt als coach vanop een afstand een oogje 
in het zeil. Bij problemen of onregelmatigheden krijg je een alarmmelding. Hoe ziet een 
alarmmelding eruit? Hoe werkt het concreet? 

Wanneer een alarm in werking treedt, hoor je een alarmgeluid. Druk op de thuisknop van jouw 
smartphone om het vergrendelscherm te tonen. Het alarm verschijnt namelijk op het 
vergrendelscherm van jouw smartphone. Tik op de melding om het alarm in detail te bekijken. De 
coach-applicatie wordt op die manier geopend. In de coach-applicatie vind je meer details over 
de alarmmelding. 

Volgende details worden getoond: het tijdstip waarop het alarm afging en de locatie waar de 
gebruiker zich op dat moment bevond. De gekleurde route op de kaart is de route die jij op de 
Viamigo-website registreerde. De zwarte lijn duidt de weg aan die de gebruiker in de werkelijkheid 
heeft afgelegd.  Op basis van de locatie kan je het gevaar inschatten en – indien nodig – actie 
ondernemen. Je kan de gebruiker bellen of sms’en om hem door de moeilijke situatie te loodsen. 
Wanneer het alarm niet meer geldt, brengt Viamigo je hier ook van op de hoogte.    
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6.4.1.2 Activiteitenzone activeren 
 

Stap 1:  Selecteer in het overzicht de gebruiker voor wie jij een activiteitenzone wilt activeren. Je 
belandt nu op de gebruikerspagina. 

Stap 2: Klik op ‘Activiteitenzone activeren’ 

Stap 3: Selecteer de activiteitenzone waar de gebruiker op dat moment een activiteit uitoefent 
(bv. zwembad).  

Stap 4: Klik op ‘Start’ om de zone te activeren. Je ontvangt een alarmmelding, wanneer de 
gebruiker de activiteitenzone verlaat.  
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6.4.1.3 Noodtracking starten 
 

Om de gebruiker in noodgevallen te traceren, open je de gebruikerspagina in de applicatie en klik 
je vervolgens op ‘Noodtracking starten’. Zodra de noodtracking gestart is, verschijnt er bovenaan 
een oog naast de naam van de gebruiker. Je  houdt namelijk een oogje in het zeil. 

6.4.1.4 Activiteitenzone deactiveren of noodtracking stoppen 
 

Selecteer in het gebruikersoverzicht van de applicatie de gebruiker voor wie je de activiteitenzone 
wilt deactiveren of de noodtracking wilt stoppen. Klik op het menu ( )  of houd jouw vinger tegen 
de linkerkant van hetscherm en veeg vervolgens naar rechts om het gebruikersmenu te openen. 
Klik vervolgens op ‘Opvolging stoppen’. 

 

6.4.2 Website 
6.4.2.1 Gebruiker tijdens route opvolgen 
 

Je hebt de trip aanvaard. De gebruiker heeft de groene duim gekregen: hét teken dat hij mag 
vertrekken. De gebruiker is nu alleen op pad, maar je houdt als coach vanop een afstand een oogje 
in het zeil. Bij problemen of onregelmatigheden krijg je een alarmmelding. Hoe ziet een 
alarmmelding op de website eruit? Hoe werkt het concreet? 

Wanneer een alarm in werking treedt, verschijnt er een rode driehoek naast de naam van de 
gebruiker en op de kaart boven de foto van de gebruiker. Klik op de gebruiker om diens 
gebruikerspagina te openen en het alarm in detail te bekijken. 

Volgende details worden getoond: de aard van het alarm (bv. afgeweken van de route), het tijdstip 
waarop het alarm afging en de locatie waar de gebruiker zich op het moment van de alarmmelding 
bevond.  

De gekleurde route op de kaart is de route die jij op de Viamigo-website registreerde. De zwarte 
lijn duidt de weg aan die de gebruiker in de werkelijkheid heeft afgelegd.  Op basis van de locatie 
kan je het gevaar inschatten en – indien nodig – actie ondernemen. Je kan de gebruiker bellen of 
sms’en om hem door de moeilijke situatie te loodsen. Je vindt het telefoonnummer van de 
gebruiker op de gebruikerspagina. Wanneer het alarm niet meer geldt, brengt Viamigo je hier ook 
van op de hoogte.  
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6.4.2.2 Activiteitenzone activeren 
 

Stap 1:  Selecteer in het overzicht op de homepage de gebruiker voor wie je een activiteitenzone 
wilt activeren. 

Stap 2: Open het menu ( ) in de linkse witte balk. 

Stap 3: Klik op ‘Activiteitenzone activeren’ 

Stap 4: Selecteer de activiteitenzone waar de gebruiker op dat moment een activiteit uitoefent 
(bv. zwembad). De beschikbare activiteitenzones komen overeen met de zones die geregistreerd 
werden via de website. Op pagina 21 tot 23 van deze handleiding lees je hoe je activiteitenzones 
kan aanmaken.  

Stap 5: Klik op ‘Start’ om een alarm te ontvangen wanneer de gebruiker de activiteitenzone 
verlaat. 

  

Stap 4 

Stap 2 + 3 



31 
 

 

6.4.2.3 Noodtracking starten 
 

Stap 1:  Selecteer in het overzicht op de homepage de gebruiker voor wie je de noodtracking wilt 
starten. 

Stap 2: Open het menu ( ) in de linkse, witte balk. 

Stap 3: Klik op ‘Noodtracking starten’.  

 

 

 
 

 

 

 

6.4.2.4 Activiteitenzone deactiveren of noodtracking stopzetten 
 

Ga opnieuw naar de gebruikerspagina, open het menu ( ) in de linkse witte balk en klik – in het 
geval van een geactiveerde activiteitenzone – op ‘Activiteitenzone deactiveren’ of – in het geval 
van noodtracking – op ‘Noodtracking stoppen’. 

 

Stap 2 + 3 
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6.5 Instellingen aanpassen 
6.5.1 Coach-applicatie (CAPP)  
6.5.1.1 Profiel wijzigen 
 
Open de coach-applicatie en ga op de homepagina via het tandwiel ( ) in de rechterbovenhoek 
naar ‘Instellingen’. Klik op ‘Mijn profiel’ om jouw gegevens te wijzen. Je kan hier een profielfoto 
toevoegen, jouw persoonlijke gegevens invullen en het wachtwoord wijzigen. Keer terug naar het 
instellingenscherm met het pijltje (<) in de linkerbovenhoek.  

6.5.1.2 Alarmgeluiden instellen 
 
Je kan voor elk typealarmmelding een ander geluid instellen. Open daarvoor de applicatie en ga 
via het tandwiel ( ) in de rechterbovenhoek naar ‘Instellingen’. Via ‘Alarmgeluiden instellen’ kan 
je per type alarm een andere alarmtoon kiezen. Hier is een korte samenvatting van de 
verschillende alarmtypes. 

 Alarmen:  
Alarmen wijzen op een onregelmatigheid in de route of op mogelijk gevaar (bv. bij 
onaangepaste snelheden, afwijken van de route en een lege batterij). 

 Geannuleerde alarmen 
Je wordt op de hoogte gebracht, wanneer het alarm niet meer geldt, bv. wanneer de 
gebruiker weer op de route is, nadat hij van de route is afgeweken. 

 Meldingen 
Je ontvangt een melding wanneer de gebruiker is vertrokken, een veilige / gevaarlijke 
zone betreedt en veilig op zijn bestemming is aangekomen.  

 Aanvragen 
 Aanvragen zijn routeaanvragen van de gebruikers, wanneer ze willen vertrekken.  
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6.5.1.3 Viamigo aanbevelen  
 

Lijkt Viamigo jou interessant voor familieleden, vrienden of kennissen? Wil je Viamigo 
aanbevelen? Via ‘Instellingen’ kan je in enkele klikken informatie over Viamigo naar familie, 
vrienden en kennissen versturen.  

Stap 1: Open de coach-applicatie. 

Stap 2: Ga via het tandwiel op de homepagina ( ) in de rechterbovenhoek naar ‘Instellingen’.  

Stap 3: Klik op ‘Een vriend uitnodigen’.  

Stap 4: Vul het emailadres van dat familielid, die vriend of kennis in.  

Stap 5: Klik op ‘Uitnodiging per e-mail’ om de uitnodiging te verzenden 
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6.5.2 Website 
 

Je kan jouw persoonlijke gegevens bij ‘Instellingen’ op de Viamigo-website invullen en/of 
aanpassen.  

Stap 1: Om naar ‘Instellingen’ te gaan, klik je in de rechterbovenhoek op jouw profielfoto. 

Stap 2: Klik vervolgens op ‘Instellingen’ en onderstaand scherm verschijnt. 

Stap 3: Klik op het potloodje ( ) naast de gegevens om ze aan te passen. 

Stap 4: Bevestig jouw wijzigingen door op het vinkje te klikken. Je kan deze wijzigingen annuleren 
via het kruis. 
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6.6 Goed om weten 
 

Om af te sluiten geven we je nog enkele weetjes mee die belangrijk zijn wanneer je Viamigo 
gebruikt.  

• Zowel voor het toestel waarop je de coach-applicatie installeert, als voor het toestel 
waarmee de gebruiker op pad gaat, geldt dat het toestel zich niet in batterij-sparende 
modus mag bevinden. Beide applicaties vereisen dat het toestel over de maximale 
capaciteit van de batterij kan beschikken, opdat alle functies correct zouden werken. Het 
is belangrijk dat de applicatie op de achtergrond steeds actief kan blijven. 

• Indien je als coach de noodtracking inschakelt en vervolgens niet handmatig uitschakelt, 
wordt deze na 4 uur automatisch uitgeschakeld.   
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7 Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring 
 

7.1 Gebruiksvoorwaarden Viamigo 
 
In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder: 

1. VIAMIGO: ABEONAconsult BVBA, is een onderneming naar Belgisch recht, met haar 
maatschappelijke zetel te B-3520 Zonhoven, Moverkensstraat 53, ingeschreven bij de 
Kruispunt van Ondernemingen onder het nummer 0551.862.890; 

2. Website: De website van VIAMIGO, www.viamigo.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat 
door VIAMIGO, inclusief sub domeinen; 

3. Bezoeker: Natuurlijke personen die gebruik maken van de Website; 

4. Gebruikers: Natuurlijke personen die door gebruik van hun Gebruikersapplicatie (de ‘GAPP’) 
kunnen worden gemonitord door de Coaches op basis van geo-lokalisatie, om hen te 
begeleiden bij hun verplaatsingen; 

5. Coaches: Natuurlijke personen die al dan niet in het kader van hun professionele activiteiten 
door gebruik van hun Coachapplicatie (de ‘CAPP’) een of meerdere Gebruikers kunnen 
monitoren; 

6. Organisaties: Organisaties die al dan niet door middel van Coaches (ongeacht de aard van de 
relatie tussen beide, waaronder zonder beperking: werknemers, contractuelen, vrijwilligers, 
etc.), diensten (waaronder zonder beperking: onderwijs, verzorging, etc.) verstrekken aan 
Gebruikers; 

7. Diensten: De diensten van VIAMIGO bestaan uit het toelaten van de Coaches (die al dan niet 
deel uitmaken van een Organisatie) om Gebruikers te monitoren tijdens hun verplaatsingen. 

Naar Viamigo, de Gebruikers, de Coaches en de Organisaties wordt individueel verwezen als “Partij” 
en gezamenlijk als “Partijen”. 

Naar de Gebruikers en Coaches wordt verwezen als “U” of “Jij”. 

 

7.1.1 Algemene informatie 
 
De raadpleging of gebruik van de Website door een Bezoeker houdt de volledige kennisname en 
aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden in. 

De Diensten van VIAMIGO worden aangeboden via cumulatief gebruik van de Website en/of CAPP 
door de Coach en GAPP door de Gebruiker. 

Door als Gebruiker of Coach zelf een account aan te maken en/of gebruik te maken van de Diensten 
sluit U een overeenkomst met VIAMIGO onder volgende Gebruiksvoorwaarden. 

Tussen VIAMIGO en de Organisatie komt een overeenkomst tot stand door aanvaarding van de 
offerte door de Organisatie. De Organisatie zorgt ervoor dat de Coaches en Gebruikers die deel 
uitmaken van zijn organisatie rechtsgeldig zullen gebonden zijn door de bepalingen van deze 
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Gebruiksvoorwaarden en VIAMIGO bewijs verschaffen van het akkoord van de Coaches en 
Gebruikers. 

Alle overeenkomsten gesloten tussen VIAMIGO en een Gebruiker, Coach of Organisatie worden 
beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden. De algemene voorwaarden van de Coach of Organisatie 
maken geen deel uit van de overeenkomst, afwijkingen van deze Gebruikersvoorwaarden zijn slechts 
mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. 

Het gebruik van de GAPP en CAPP is eveneens onderhavig aan de bepalingen van de EULA. 

De informatie die op de Website wordt gepubliceerd, is van algemene en informatieve aard en wordt 
niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin 
noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen individuele raadgevingen noch professionele 
aanbevelingen. 

De inhoud van de Website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) kan op elk 
ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling. 

 

7.1.2 Accountbeheer 
 
De Gebruikers en Coaches kunnen vrij een account aanmaken via de Website of respectievelijk GAPP 
of CAPP indien zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en handelingsbekwaam zijn. 

De Diensten worden niet aangeboden aan Gebruikers die nog niet de leeftijd van 13 jaar hebben 
bereikt. Gebruikers die tussen de 13 en 18 jaar oud zijn of handelingsonbekwaam zijn moeten de 
toestemming hebben van hun bewindvoerder om van de Diensten gebruik te maken. Desgevallend 
moet de bewindvoerder deze Gebruiksvoorwaarden, de EULA, de Privacyverklaring aanvaarden en 
de nodige toestemmingen geven m.b.t. specifiek gegevensverwerkingen ten behoeve van de 
minderjarige of handelingsonbekwame Gebruiker. 

Coaches die gebruik maken van de Diensten kunnen accounts aanmaken voor Gebruikers. Indien de 
Coach niet de bewindvoerder is van de respectieve Gebruiker zorgt hij of zij ervoor dat de 
bewindvoerder van die Gebruiker de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, de EULA, de 
Privacyverklaring accepteert en toestemmingen m.b.t. specifieke gegevensverwerkingen bekomt en 
VIAMIGO bewijs verschaffen van dit akkoord. 

Voor Coaches en Gebruikers die deel uitmaken van een Organisatie, die ervoor heeft gekozen een 
overeenkomst te sluiten met VIAMIGO, zal de Organisatie hen voorzien van een account. Voor de 
Organisatie zelf zal een hoofdaccount worden geopend door VIAMIGO, met aanlevering van 
gebruikersnaam en wachtwoord. 

De toegang tot Uw account is strikt persoonlijk en wordt beschermd via een wachtwoord dat u 
geheim dient te houden, dat voldoende sterk is en regelmatig dient gewijzigd te worden. Het is niet 
toegestaan de toegang tot uw account te verhuren of op enige andere manier beschikbaar te stellen 
aan een derde. 

Het is de Organisatie niet toegestaan accounts aan te maken voor Gebruikers en Coaches die geen 
deel uitmaken van zijn organisatie. 

De Organisatie zal ervoor zorgen dat wachtwoorden van Coaches en Gebruikers voldoen aan de 
vereisten van informatieveiligheid rekening houdend met de stand van de techniek. 
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U bent aansprakelijk voor alle handelingen die gebeuren via Uw account. Ingeval van een vermoeden 
van misbruik dient U zo snel mogelijk VIAMIGO in te lichten. 

 

7.1.3 Beschikbaarheid 
 

7.1.3.1 Website 
 
VIAMIGO levert redelijke inspanning om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de Website te 
garanderen, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gesteld voor enige onderbrekingen in de 
dienstverlening, ongeacht of deze te wijten zijn aan externe factoren dan wel aan haar eigen 
handelen/stilzitten. 

7.1.3.2 De Diensten 
 
VIAMIGO levert de nodige inspanning om ervoor te zorgen dat de Diensten tijdens de voorziene 
gebruiksduur beschikbaar zijn, zonder dat zij evenwel aansprakelijk zal kunnen worden gesteld voor 
onderbrekingen in de dienstverlening, ongeacht of deze te wijten zijn aan externe factoren dan wel 
aan haar eigen handelen/stilzitten. 

Indien de Coach, Gebruiker of Organisatie garanties wil kan zij aan VIAMIGO vragen om een 
afzonderlijke Service Level Agreement aan te gaan, zonder dat VIAMIGO evenwel kan verplicht 
worden hierop in te gaan. 

VIAMIGO zal regelmatig reservekopieën van maken van de opgeslagen Data die wordt ingevoerd bij 
het gebruik maken van de Diensten. VIAMIGO is evenwel niet gehouden om individuele Data-
bestanden van Gebruikers, Coaches of Organisaties aan U terug te bezorgen, behoudens dwingende 
wettelijke bepalingen. 

 

7.1.4 Misbruik 
 
Het is algemeen verboden tijdens het gebruik maken van de Diensten handelingen te stellen die in 
strijd zijn met de Belgische of andere toepasselijke wetgeving of rechten van derden, hiervoor is 
VIAMIGO steeds gerechtigd aangifte te doen bij de relevante instanties. 

In het bijzonder is verboden: 

• Valse accounts aan te maken of zich voor te doen als iemand anders dan de Coach, Gebruiker 
of Organisatie. 

• Onjuiste gegevens mee te delen aan VIAMIGO tijdens de registratie en het gebruik van de 
Diensten. 

• De persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, zo is het bijvoorbeeld niet toegelaten 
om foto’s te maken en uploaden van een persoon tijdens het gebruik maken van de 
Diensten, zonder voorafgaandelijk toestemming te hebben gevraagd en hiervan bewijs te 
kunnen overmaken aan VIAMIGO. 

• Een inbreuk te maken op de intellectuele rechten van derden, zo is het bijvoorbeeld niet 
toegelaten om auteursrechtelijk beschermde werken vast te leggen en op te slaan. 



39 
 

• De Diensten zo te gebruiken dat ze schade of hinder kunnen veroorzaken aan de 
computersystemen of het netwerk van VIAMIGO, inclusief die van derden, door o.m. het 
overmatig verzenden van gegevens, gebruik van malware of de injectie van computercode. 
VIAMIGO heeft het recht alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om deze schade of 
hinder te voorkomen of te doen ophouden. 

• Gebruik te maken van de Diensten indien de Gebruiker nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft 
bereikt. 

Ingeval van inbreuk op deze bepalingen is VIAMIGO gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, 
zonder dat haar eigen vorderingen hierdoor vervallen, en om onderhavige accounts te sluiten en/of 
te verwijderen. 

 

7.1.5 Ondersteuning & Onderhoud 
 
VIAMIGO biedt u een redelijk niveau van ondersteuning waaronder het beschikbaar stellen van 
online documentatie van haar Website. VIAMIGO beschikt over een helpdesk die bereikbaar is via e-
mail, maar biedt geen enkele garantie naar beschikbaarheid toe. 

VIAMIGO voorziet naar best vermogen in het onderhoud (waaronder ook aanpassingen en 
verbeteringen) van de Diensten. Geplande onderhouden worden zo mogelijk vooraf aangekondigd 
indien deze een weerslag zouden hebben op de beschikbaarheid. Dringende onderhouden kunnen in 
ieder geval plaatsvinden zonder voorafgaandelijke aankondiging. Het is mogelijk dat wezenlijke 
functionaliteiten van de Diensten door VIAMIGO worden gewijzigd, zonder dat U hierover bezwaar 
kunt maken. 

 

7.1.6 Garanties & Aansprakelijkheid 
 
Gezien de aard van de Diensten worden deze U aangeboden op een ‘zoals het is’ basis, er wordt geen 
garantie gegeven dat de Diensten voldoen aan Uw verwachtingen. De Coach en/of Organisatie zelf 
blijven verantwoordelijk voor het gebruik dat U maakt van de Diensten en voor de veiligheid van de 
Gebruiker. 

VIAMIGO zal zich desalniettemin naar best vermogen inspannen om de integriteit, vertrouwelijkheid 
en beschikbaarheid van de Data te verzekeren. 

Voor het gebruik maken van de Diensten is een toestel (pc, smartphone, tablet, etc.) noodzakelijk. 
VIAMIGO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van 
het toestel en evenmin voor schade aan het toestel zelf. 

Behoudens bedrog, opzettelijke fout, zware fout en overlijden of persoonlijk letsel in geval van 
nalatigheid, is VIAMIGO niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van, immateriële, 
indirecte of vervolgschade, daarin begrepen zonder beperking gederfde winst, omzetverlies, 
inkomstenverlies, productiebeperkingen, administratie- en personeelskosten, een verhoging van de 
algemene kosten, verlies van cliënteel, reputatieschade, verlies van privacy, verlies van 
(persoons)gegevens of vorderingen van derden die ontstaan ten gevolg van of in verband met het 
gebruik van de Diensten of de onmogelijkheid om toegang te hebben tot de diensten. 
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Zonder het voorgaande te beperken is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van 
VIAMIGO jegens U in ieder geval te allen tijde beperkt tot het laagste bedrag op basis van, de 
gefactureerde bedragen exclusief BTW & andere taksen voor de Diensten in het jaar waarin het 
schadegeval zich heeft voorgedaan. Indien geen vergoeding werd betaald is de aansprakelijkheid in 
ieder geval beperkt tot 10 EUR (€10). 

VIAMIGO is in ieder geval niet aansprakelijk ten opzichte van U in het geval de schade het gevolg is 
van overmacht. 

Naast schadevergoeding waarvoor U aansprakelijk bent in het kader van de toepasselijke wetgeving 
of de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, vrijwaart U VIAMIGO tegen alle 
aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten en bedragen 
die redelijkerwijs zijn betaald bij de afwikkeling van rechtsvorderingen) geleden door VIAMIGO of 
veroorzaakt en rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend als gevolg Uw gebruik van de Diensten 
en schending van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. 

U erkent verder het recht van VIAMIGO om de toegang tot de Website en de Diensten op elk 
moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken onder meer wegens de volgende 
redenen, doch zonder daartoe beperkt te zijn: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van 
misbruik en/of fraude, of verhelpen aan technische of operationele functiestoornissen, of in geval 
van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van 
derden of het hebben van daadwerkelijke kennis van dergelijke inbreuk, etc. 

 

7.1.7 Intellectuele eigendomsrechten 
 

7.1.7.1 De website 
 

De Website en Diensten, met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, grafische 
gebruikersinterfaces, presentatie, logo’s, software, broncode, databanken, merken, de 
maatschappelijke naam van VIAMIGO en andere bestanddelen van de Website zijn beschermd door 
intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan VIAMIGO of derden. U verbindt zich er 
uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van VIAMIGO en/of van derden integraal te 
respecteren. 

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en 
gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website, Diensten of 
Games, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke 
en schriftelijke toestemming van VIAMIGO. Hetzelfde geldt voor gegevens die niet worden 
beschermd door intellectuele rechten, die o.a. kunnen worden verzameld door de techniek van 
‘screen scraping’. Door de terbeschikkingstelling en het mogelijke gebruik van de Website wordt door 
VIAMIGO op geen enkele wijze een licentie verschaft. 

VIAMIGO behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht 
teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde 
aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan 
worden gelegd. 
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7.1.7.2 De Diensten 
 

Alle data, zoals zonder beperking ingevoerde gegevens, die de Coach, Organisatie of Gebruiker 
verschaft aan VIAMIGO, waarop zij intellectuele rechten kunnen laten gelden blijven zijn exclusieve 
eigendom (de “Data”). De Coach heeft via de Website en CAPP toegang tot deze data. 

De Gebruiker, Coach en Organisatie verlenen hierbij aan VIAMIGO een royalty-vrije, exclusieve, 
overdraagbare en wereldwijde licentie op de Data door hen aan VIAMIGO verschaft, ongeacht of 
deze Data vatbaar is voor een vorm van juridische bescherming, voor de duurtijd van de onderhavige 
intellectuele rechten of tot de geheime informatie haar geheim karakter verliest in het geval van 
knowhow, te gebruiken, inclusief het recht om de Data in sublicentie te geven aan derden, voor 
volgende doeleinden: 

• U de Diensten te kunnen verschaffen, inclusief toekomstige aspecten daarvan; 

• De Data te gebruiken voor wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek; 

• De Data te gebruiken om de werking van VIAMIGO en haar Diensten te verbeteren; 

Onder gebruik van de Data voor bovenstaande doeleinden worden volgende exploitatiewijzen 
verstaan: De mogelijkheid om de data te reproduceren, te kopiëren, aan te passen, te wijzigen, uit te 
voeren, te publiceren, uit te zenden, te verzenden of anderszins te communiceren met het publiek, 
of het nu bekend of onbekend is en uw data te verdelen zonder verdere aankondiging. 

Deze licentie geldt zodra de Data zich bevindt op de servers VIAMIGO of zodra u die heeft 
overgemaakt op enige andere wijze aan VIAMIGO. De licentie overleeft de duurtijd van de 
Gebruiksvoorwaarden, evenals de eventuele beëindigen van het gebruikersaccount ongeacht de 
toedracht en oorsprong van deze beëindiging. 

U doet afstand van U recht om Uw naam te zien vermelden bij de exploitatie van de Data. U doet 
afstand van U recht om Uw morele rechten in te roepen om tegen wijzigingen van de Data in te gaan, 
tenzij U het bewijs levert dat de wijzigingen Uw eer of reputatie kunnen aantasten. 

VIAMIGO kan als dusdanig optreden als hosting-dienstverlener in de zin van art. XII.19 van het 
Wetboek van Economisch Recht en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de Data of activiteiten 
van Gebruikers, Coaches, Organisaties of Bezoekers. VIAMIGO oefent geen gezag of toezicht uit op 
de Gebruikers, Coaches, Organisaties of Bezoekers. Indien VIAMIGO in kennis wordt gesteld van 
onwettige activiteiten of informatie zal zij deze Data en/of account prompt verwijderen en/of de 
toegang ertoe onmogelijk maken zonder dat zij hiervoor door de Gebruiker, Coach, Organisatie of 
Bezoekers aansprakelijk kan worden gesteld en behoudt zij de mogelijkheid de nodige aangiften te 
doen. 

 

7.1.8 Hyperlinks 
 
De creatie van hyperlinks naar de Website dient voorafgaandelijk aan VIAMIGO te worden 
meegedeeld. De hyperlink mag enkel verwijzen naar de homepage van de Website, dat in een nieuw 
tabblad van de webbrowser wordt geopend. Deep linking is verboden. 

De Website kan eveneens hyperlinks bevatten naar andere websites. VIAMIGO kan in geen geval 
aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de veiligheid of het privacy- en cookiebeleid van een 
website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst. 
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Het plaatsen van hyperlinks naar één of meerdere andere websites betekent in geen geval dat er 
sprake is van een associatie, partnerschip of toetreding met de inrichtingen die deze websites 
beheren noch van goedkeuring van de inhoud van deze websites. De hyperlinks zijn uitsluitend ter 
informatie aangebracht. VIAMIGO controleert (de inhoud van) deze andere websites niet. 

Zodra VIAMIGO met zekerheid kennis heeft van eventuele illegale inhoud op een website waarnaar 
een hyperlink op de Website verwijst, of indien de inhoud niet met het beoogde doel van VIAMIGO 
overeenstemt, zal VIAMIGO de hyperlink naar deze website verwijderen. VIAMIGO kan in geen enkel 
geval aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsten van de hyperlink naar de desbetreffende 
website. 

 

7.1.9 Veiligheid 
 
VIAMIGO zal naar best vermogen maatregelen treffen om de veiligheid van de Website te 
bewerkstelligen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en 
alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. In geval 
van een aanval op de Website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om 
toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de Website, zal VIAMIGO alle wettelijke middelen 
gebruiken die haar ter beschikking staan om de integriteit van haar Website te beschermen en dit 
met medewerking van de bevoegde autoriteiten. 

 

7.1.10 Privacy en Cookies 
 
Het is mogelijk dat VIAMIGO door het verlenen van de Diensten of via de Website persoonsgegevens 
verwerkt. Voor meer informatie betreffende de privacy – en cookie policy van VIAMIGO, gelieve 
onze Privacyverklaring en Cookieverklaring te raadplegen. 

 

7.1.11 Wijzigingen aan de Website en/of de Gebruiksvoorwaarden 
 
VIAMIGO behoudt zich het recht voor om de Website en de informatie op de Website, zonder 
voorafgaande mededeling, op elk moment te wijzigen en, tijdelijk dan wel definitief te laten 
verwijderen (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites). Daarnaast heeft VIAMIGO het 
recht om de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden aan te passen, bij te werken of te veranderen. 

Het is uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat u op de hoogte bent van de meest recente 
Gebruiksvoorwaarden. VIAMIGO houdt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde 
te kunnen wijzigen, de gewijzigde overeenkomst zal ten minste 30 dagen voor inwerkingtreding 
worden gepubliceerd op de Website van VIAMIGO met vermelding van versienummer. Deze 
Gebruiksvoorwaarden werd het laatst gewijzigd op 1 augustus 2018. 

VIAMIGO wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen 
voortkomen uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de 
Gebruiksvoorwaarden. 

 

https://www.viamigo.be/privacyverklaring-viamigo/
https://www.viamigo.be/cookieverklaring-viamigo/
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7.1.12 Varia 
 
Indien één of meerdere clausules uit deze Gebruiksvoorwaarden door een rechterlijke tussenkomst 
gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend worden verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de 
geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden. Indien 
VIAMIGO de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe 
clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s). 

Het nalaten van VIAMIGO om de strikte naleving van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden 
op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan. 

 

7.1.13 Toepasselijk recht 
 
Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering en beëindiging 
van deze Gebruiksvoorwaarden zullen beslecht worden in overeenstemming met het Belgische recht. 

Enkel de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Hasselt zullen kennis kunnen nemen van 
dergelijke geschillen. 

 

7.2 Privacyverklaring 
 

Samenvatting 

VIAMIGO gevestigd te B-3520 Zonhoven, Moverkensstraat 53 is verantwoordelijke voor de 
verwerking van uw Persoonsgegevens, via haar website www.viamigo.be en haar apps. 

VIAMIGO verwerkt gegevens van haar (prospectieve) Gebruikers en Coaches, voor volgende 
doeleinden: 

• Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Viamigo (zoals beschreven in de 
Gebruiksvoorwaarden), waaronder monitoring van de Gebruikers; 

• Beheer van aanvragen tot informatie; 

• Statistisch onderzoek en wetenschappelijk onderzoek; 

• Verbetering van de werking van Viamigo, de Website, de GAPP en de CAPP; 

• Vraag om toestemming versturen nieuwsbrief/reclame; 

• Versturen van een nieuwsbrief/reclame; 

• Het bijhouden van toestemmingen van bewindvoerders van Gebruikers; 

• Accountadministratie; 

• Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht; 

• Compliance met de geldende wetgeving. 

http://www.viamigo.be/
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U kan zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing 
doeleinden, door ons te contacteren. 

Bovendien heeft u het recht om toegang tot uw gegevens te verkrijgen en/of deze te verbeteren. 

Gegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers: 

• Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses; 

• Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases; 

• De Coaches die voorzien in de monitoring van de Gebruikers; 

• Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek; 

• De Organisaties die voorzien in de invoering van de Persoonsgegevens van de Gebruikers 
en/of Coaches; 

• Google Inc., voor Google Analytics via Google Analytics cookies; 

VIAMIGO en de Coach zijn ten aanzien van de uitvoering van de Diensten, t.o.v. de 
Gebruikers gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. 

7.2.1 Definities 
 

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder: 

1. VIAMIGO: ABEONAconsult BVBA, is een onderneming naar Belgisch recht, met haar 
maatschappelijke zetel te B-3520 Zonhoven, Moverkensstraat 53, ingeschreven bij de 
Kruispunt van Ondernemingen onder het nummer 0551.862.890; 

2. Website: De website van VIAMIGO, www.viamigo.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat 
door VIAMIGO; 

3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 
Gebruiker of Coach. 

4. Gebruikers: Natuurlijke personen die door gebruik van hun Gebruikersapplicatie (de ‘GAPP’) 
kunnen worden gemonitord door de Coaches, om hen te begeleiden bij hun verplaatsingen. 

5. Coaches: Natuurlijke personen die al dan niet in het kader van hun professionele activiteiten 
door gebruik van hun Coachapplicatie (de ‘CAPP’) een of meerdere Gebruikers kunnen 
monitoren. 

6. Organisaties: Organisaties die al dan niet door middel van Coaches (ongeacht de aard van de 
relatie tussen beide, waaronder zonder beperking: werknemers, contractuelen, vrijwilligers, 
etc.), diensten (waaronder zonder beperking: onderwijs, verzorging, etc.) verstrekken aan de 
Gebruikers. 

7.2.2 Verwerking persoonsgegevens 
 
VIAMIGO hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de 
vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens. 

https://www.viamigo.be/
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Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 met 
betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’). VIAMIGO treedt hierbij op als 
verantwoordelijke voor de verwerking. 

Onder “verwerking” wordt verstaan elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet 
uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van 
natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, 
wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, 
verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in 
verband brengen, afschermen of vernietigen. 

 

7.2.3 Welke persoonsgegevens 
 
VIAMIGO kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder 
beperking, via het contactformulier en cookies: 

• Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de 
Website, inclusief uw IP adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie; 

• Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken. 

VIAMIGO kan de volgende Persoonsgegevens verwerken van de Coaches: 

• Accountgegevens die aan ons worden verstrekt door de Coach zelf of zijn/haar Organisatie: 
naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, profielfoto en beschikbaarheidsstatus. 

VIAMIGO kan de volgende Persoonsgegevens verwerken van de Gebruikers: 

• Accountgegevens die aan ons worden verstrekt door de Gebruiker zelf of zijn/haar Coaches 
of Organisatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum en profielfoto; 

• Routegegevens die aan ons worden verstrekt door de Coach(es) van de Gebruiker, 
waaronder vaak gebruikte routes (bv. van huis naar de bakker en terug); 

• Real-time Locatiegegevens (GPS) die worden bekomen via de GAPP van de Gebruiker, deze 
gegevens kunnen in sommige gevallen worden beschouwd als bijzondere persoonsgegevens. 

Daarnaast worden ook Technische gegevens over het apparaat van de Gebruiker waarop de GAPP 
draait verwerkt, waaronder batterijniveau, netwerkstatus, etc. 

VIAMIGO kan volgende Persoonsgegevens verwerken van prospectieve Gebruikers en Coaches: 

• Contactinformatie die aan ons wordt verstrekt door bestaande Gebruikers of Coaches: e-
mailadres. 

VIAMIGO kan volgende Persoonsgegeven verwerken van bewindvoerders van Gebruikers: 

• Identificatiegegevens die aan ons worden verstrekt door de bewindvoerder van de Gebruiker 
zelf: naam, email, handtekening. 

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die 
worden aangeduid met een (*) strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
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Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden 
gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van VIAMIGO te 
vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag. 

 

7.2.4 Voor welke doeleinden 
 
VIAMIGO verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende 
doeleinden: 

Doeleinden Rechtsgrond 

Het uitvoeren en aanbieden van de Diensten van Viamigo (zoals 
beschreven in de Gebruiksvoorwaarden), waaronder monitoring 
van de Gebruikers; 

Toestemming Gebruiker (al dan 
niet via zijn bewindvoerder) 

Beheer van aanvragen tot informatie; Uitvoering overeenkomst 

Statistisch onderzoek en wetenschappelijk onderzoek; Gerechtvaardigd belang[1] 

Verbetering van de werking van Viamigo, de Website, de GAPP 
en de CAPP; 

Gerechtvaardigd belang[2] 

Vraag om toestemming versturen nieuwsbrief/reclame; Gerechtvaardigd belang[3] 

Versturen van een nieuwsbrief/reclame; Toestemming 

Het bijhouden van toestemmingen van bewindvoerders van 
Gebruikers; 

Wettelijke verplichting 

Accountadministratie; Uitvoering overeenkomst 

Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht; Uitvoering overeenkomst 

Compliance met de geldende wetgeving. Wettelijke verplichting 

Indien VIAMIGO persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw 
doeleinde, zal VIAMIGO voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen. 

 

https://www.viamigo.be/privacyverklaring-viamigo/#_ftn1
https://www.viamigo.be/privacyverklaring-viamigo/#_ftn2
https://www.viamigo.be/privacyverklaring-viamigo/#_ftn3
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7.2.5 Doorgifte persoonsgegevens 
 
Persoonsgegevens worden alleen door VIAMIGO verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven 
beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor 
gebruik voor eigen doeleinden. 

Binnen VIAMIGO worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een 
‘need to know’ basis. 

VIAMIGO kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers 
zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens 
VIAMIGO de Persoonsgegevens verwerken. 

VIAMIGO geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) verwerkers: 

• Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses; 

• Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases; 

• Google Inc., voor Google Analytics via Google Analytics cookies. 

VIAMIGO geeft de Persoonsgegevens door aan volgende categorieën (gezamenlijke) 
verwerkingsverantwoordelijken: 

• De Coaches die voorzien in de monitoring van de Gebruikers; 

• Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek; 

• De Organisaties of Coaches die voorzien in de invoering en het updaten van de 
Persoonsgegevens voor accountadministratie; 

Tijdens het aanbieden van de Diensten worden VIAMIGO en de Coaches die in het kader van het 
professionele activiteiten gebruikers monitoren, beschouwd als gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijken, gezien zij hetzelfde verwerkingsdoel hebben, namelijk het 
monitoren van de Gebruikers. De onderlinge verhouding tussen VIAMIGO en de Coach als 
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken wordt bepaald in een afzonderlijke overeenkomst. 
Hierin is wezenlijk het volgende bepaald: 

• De professionele Coach is het eerste aanspreekpunt voor de Gebruiker; 

• Behoudens het recht tot verbetering dat in de eerste plaats zal worden uitgevoerd door de 
professionele Coach, geeft VIAMIGO uitvoering aan de uitoefening van zijn of haar rechten 
door de Gebruiker; 

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, VIAMIGO zal 
ervoor zorgen dat passende beveiligingsmaatregelen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits 
schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen. 

VIAMIGO kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en 
verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze 
Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden. 

https://www.viamigo.be/cookieverklaring-viamigo/
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7.2.6 Duur van de bewaring van de gegevens 
 
De Persoonsgegevens worden door VIAMIGO bewaard voor volgende termijnen. 

Gegevens Duur 

Gegevens bezoek website Onbeperkt 

Accountgegevens Duur van de overeenkomst 

Routegegevens 10 jaar 

Real-time locatiegegevens 10 jaar 

Contactinformatie prospectieve Gebruikers/Coaches Tot versturen van verzoek om toestemming 

Identificatiegegevens bewindvoerders Onbeperkt 

7.2.7 Vertrouwelijkheid en veiligheid 
 
VIAMIGO ziet erop toe dat de Website beantwoordt aan regels en veiligheidsmaatregelen die ertoe 
strekken de persoonsgegevens te beschermen. 

VIAMIGO zal: 

• naar best vermogen pogen om de gegevens up-to-date te houden en onjuiste, onvolledige of 
niet-pertinente gegevens te verbeteren of te verwijderen; 

• ervoor zorgen dat voor de personen die onder haar gezag handelen, de toegang tot de 
gegevens en de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot hetgeen die personen nodig 
hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften 
van de dienst; 

• alle personen die onder haar gezag handelen, in kennis stellen van de bepalingen van de Wet 
van 8 december 1992 en haar uitvoeringsbesluiten, evenals van alle relevante voorschriften 
inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die bij het verwerken van 
persoonsgegevens gelden; 

• zich ervan vergewissen of programma’s voor de geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de vermeldingen van de aangifte aan de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en of er geen 
wederrechtelijk gebruik van wordt gemaakt; 

• erop toezien dat eenieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de 
verwerking of van de verwerker alsmede de verwerker zelf, die toegang heeft tot 
persoonsgegevens, deze gegevens slechts in opdracht van de verantwoordelijke voor de 
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verwerking verwerkt, behoudens op grond van een verplichting door of krachtens een wet, 
een decreet of een ordonnantie; en 

• alles in het werk stellen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, en zal aan 
haar partners en onderaannemers vragen om gepaste technische en organisatorische 
maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen 
toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging 
van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. 
Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend 
met de stand van de techniek, met de kosten voor het toepassen van de maatregelen en met 
de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico’s. 

Indien de verwerking aan een verwerker wordt toevertrouwd, zal VIAMIGO: 

• een verwerker kiezen die voldoende garanties biedt wat de maatregelen van technische 
veiligheid en van organisatie betreffende de verwerkingen betreft; 

• erover waken dat deze maatregelen worden nageleefd, in het bijzonder door het stipuleren 
van contractuele bepalingen; 

• in de overeenkomst de aansprakelijkheid van de verwerker ten aanzien van de 
verantwoordelijke voor de verwerking vastleggen; 

• met de verwerker overeenkomen dat deze slechts handelt op de enkele instructie van de 
verantwoordelijke voor de verwerking en dat hij gehouden is tot dezelfde verplichtingen als 
deze waartoe de verantwoordelijke voor de verwerking gehouden is in toepassing van de 
wet; en 

• in de overeenkomst de vereisten inzake gegevensbescherming en veiligheidsmaatregelen 
vastleggen. 

 

7.2.8 Toegang tot uw persoonsgegevens 
 

7.2.8.1 Recht tot inzage van uw persoonsgegevens 
 
Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u het recht tot inzage van de persoonsgegevens die 
op u betrekking hebben. Hiervoor kan u zich richten tot VIAMIGO, Moverkensstraat 53, B-3520 
Zonhoven, met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw 
identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met VIAMIGO via het e-
mailadres  info@viamigo.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening. 

Onverwijld en ten laatste binnen de 45 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek zal VIAMIGO u 
de gevraagde inlichtingen verschaffen. 

7.2.8.2 Recht tot verbetering van uw persoonsgegevens 
 
Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht tot kosteloze verbetering van de 
persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn. Hiervoor kan u zich richten tot 
VIAMIGO, Moverkensstraat 53, B-3520 Zonhoven, met een gedagtekend en ondertekend verzoek, 

mailto:info@viamigo.be
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met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met VIAMIGO via 
het e-mailadres info@viamigo.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening. 

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welke verbeteringen er 
werden doorgevoerd. 

7.2.8.3 Recht tot verzet tegen een verwerking van uw persoonsgegevens 
 
Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht zich te verzetten tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe marketing. Dit kan kosteloos en zonder 
enige motivatie door zich te richten tot VIAMIGO, Moverkensstraat 53, B-3520 Zonhoven, met een 
gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook 
contact opnemen met VIAMIGO via het e-mailadres info@viamigo.be en uw e-mail voorzien van een 
elektronische handtekening. 

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd 
gegeven. 

 

7.2.9 Wijzigingen 
 
VIAMIGO houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzigen. 

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 1 augustus 2018. 

 

7.2.10 Varia 
 
Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst 
gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de 
geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien 
VIAMIGO de bewuste clausule(s) wenst te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe 
clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s). 

Het nalaten van VIAMIGO om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te 
eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan. 

 

7.2.11 Toepasselijk recht 
 
Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en 
Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en 
valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Hasselt (België). 

 

7.2.12 Contact 
 
Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met 
het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact 

mailto:info@viamigo.be
mailto:info@viamigo.be
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opnemen met de contactpersoon op het adres Moverkensstraat 53, B-3520 Zonhoven, of via het e-
mailadres info@viamigo.be. 

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich 
richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 
Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-
mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be). 

  

[1] VIAMIGO is een spin-off van de Universiteit Hasselt en als dusdanig is de werking van de Viamigo 
diensten gebaseerd op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Het is van belang om dit 
onderzoek verder te kunnen zetten ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling en verfijning van 
Viamigo en dit ten behoeve van de gebruikers. Bovendien worden door VIAMIGO maatregelen 
genomen om de rechten van de betrokkenen te vrijwaren, waaronder pseudonimisatie en aggregatie 
van de gegevens. 

[2] Verbetering is noodzakelijk voor de belangen van VIAMIGO. Verbetering van de werking van 
Viamigo is ook in het voordeel van de betrokkenen, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en 
belangen van de betrokkenen. 

[3] Het is in het belang van VIAMIGO om haar diensten aan zoveel mogelijk personen te kunnen 
aanbieden. VIAMIGO neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de belangen van de 
betrokkenen worden gevrijwaard. Om die redenen wordt een preliminaire email gestuurd met vraag 
om toestemming voor verdere verwerking van de gegevens voor marketing doeleinden. Zoals ook 
wordt voorgeschreven door de FOD Economie in haar brochure ‘De « spamming » in 24 vragen & 
antwoorden’. 
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