
 
 

Algemene voorwaarden voor 

consumenten 
Dit zijn de Algemene voorwaarden die gelden voor de Diensten van de Huygenpas en de 
MeedoenPas. 

 

 
Verantwoordelijke: 

Halte Werk 
Mallegatsplein 10  
1815 AG Alkmaar 

Email: post@haltewerk.nl 

Inleiding 

1. U gebruikt de Huygenpas of MeedoenPas waarmee u Diensten kunt afnemen bij  
aangesloten bedrijven.  

2. Deze bedrijven zijn vooraf geselecteerd en goedgekeurd door Halte Werk. 
3. Het gebruik door consumenten van de Diensten is kosteloos.  
4. Zebrae B.V. is voor Halte Werk de gecontracteerde uitvoerder. 

Toepasselijkheid 

5. Deze Algemene voorwaarden gelden voor consumenten die van de Diensten 
gebruikmaken en voor iedere gebruiker van de websites www.zebra-id.nl/huygenpas of 
www.zebra-id.nl/MeedoenPas. Zebrae B.V. stelt namens de verantwoordelijke het 
technisch platform beschikbaar. Naast deze Algemene voorwaarden geldt voor deze 
consumenten de privacyverklaring van Halte Werk. 

6. Voor aangesloten bedrijven gelden de Algemene voorwaarden voor bedrijven. Deze 
Algemene voorwaarden hebben een andere inhoud dan de onderhavige Algemene 
voorwaarden. 

7. De Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd en gedownload op 
www.haltewerk.nl/huygenpas, www.haltewerk.nl/meedoenpas, www.zebra-id.nl/Huygenpas 
of www.zebra-id.nl/MeedoenPas 

Registratie en gebruik 

8. U kunt zich registreren via www.zebra-id.nl/huygenpas of www.zebra-id.nl/MeedoenPas. 
U dient hiertoe een gebruikersnaam en uw e-mailadres op te geven. Deze gegevens 
worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de dienstverlening van de pas. Op de 
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verwerking van uw persoonsgegevens is de privacyverklaring van Halte Werk van 
toepassing. 

9. Na registratie ontvangt u een e-mail met een link om uw aanmelding te bevestigen. Klikt u 
op deze link, dan ontvangt u een nieuwe e-mail met daarin het wachtwoord voor uw 
account. Nadat u uw aanmelding heeft bevestigd, kunt u van de diensten gebruikmaken. 

10. Op het dashboard van uw account op www.zebra-id.nl/huygenpas of www.zebra-
id.nl/MeedoenPas kunt u bijhouden hoeveel tegoed u heeft en bij welke bedrijven u met 
dit tegoed kunt betalen.  

11. U kunt het tegoed bij een aangesloten bedrijf besteden door de QR-code te laten 
scannen of invoeren. Het bedrijf schrijft dan het corresponderende bedrag van uw pas af.  

12. In overeenstemming met het privacybeleid van Halte Werk verwerkt Zebrae B.V.  
persoonsgegevens van klanten die van de Diensten gebruikmaken. Als gevolg van het 
scannen van codes verwerkt Zebrae B.V. de datum van de inname van het tegoed. Er 
wordt geen informatie verzameld over wat door klanten wordt gekocht. De pas is slechts 
bedoeld voor het innemen van een tegoed. Er worden geen persoonsgegevens 
geregistreerd van pashouders tijdens de transactie. 

Beveiliging 

13. Zebrae B.V. en Halte Werk hebben passende technische en organisatorische 
maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Met derde partijen die in 
opdracht van Zebrae B.V. gegevensverwerking uitvoeren zijn contractuele afspraken 
gemaakt om een passend beveiligingsniveau te garanderen. 

14. De gegevens die Zebrae B.V. en Halte Werk hiervoor verwerken worden bewaard zolang 
u van de diensten gebruikmaakt. Na het eindigen van uw account worden uw gegevens 
verwijderd. Halte Werk bewaart uw gegevens zolang als dat wettelijk verplicht is. 

Uw rechten 

15. Voor het uitoefenen van uw rechten (inzage, correctie en verwijderrecht) en voor de 
beantwoording van vragen kunt u zich wenden tot Halte Werk, Mallegatsplein 10, 1815 
AG Alkmaar. Telefoon 14 072, kies 'Alkmaar' en vraag naar Halte Werk. Bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Of e-mail aan post@haltewerk.nl. 

Disclaimer en beperking van 

aansprakelijkheid 

16. Halte Werk heeft de aangesloten bedrijven met de grootst mogelijke zorg geselecteerd. 
De aangesloten bedrijven zijn verantwoordelijk voor de juiste en volledige verwerking uw 
tegoed. Halte Werk is niet aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van de onjuiste 
of onvolledige verwerking van tegoeden of het verloren gaan van tegoed door het 
beëindigen van het account van het aangesloten bedrijf. 

17. Halte Werk en de aangesloten bedrijven zijn niet aansprakelijk voor schade of kosten als 
gevolg van het niet goed functioneren van of een aanval op (telecommunicatie) 
apparatuur, software en gegevensbestanden of van onrechtmatig gebruik van de 
diensten. 
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Vragen en klachten 

18. Vragen en klachten over de diensten kunnen worden gericht aan Halte Werk, 
Mallegatsplein 10, 1815 AG Alkmaar. Telefoon 14 072, kies 'Alkmaar' en vraag naar Halte 
Werk. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Of e-mail aan 
post@haltewerk.nl. 

Account beëindigen 

19. U kunt uw account te allen tijde beëindigen door Halte Werk een e-mail te zenden. Niet 
gebruikt tegoed zal als gevolg van het eindigen van uw account verloren gaan. Halte 
Werk raadt u aan om nog niet gebruikt tegoed te besteden voordat u uw account 
beëindigt. 

Overige bepalingen 

20. Halte Werk kan deze Algemene voorwaarden wijzigen. De meest recente versie van de 
Algemene voorwaarden is te raadplegen op www.haltewerk.nl/huygenpas, 
www.haltewerk.nl/meedoenpas, www.zebra-id.nl/huygenpas of www.zebra-
id.nl/MeedoenPas.  

21. Gewijzigde Algemene voorwaarden komen onmiddellijk voor oudere Algemene 
voorwaarden in de plaats. 

22. In het geval enige bepaling van de Algemene voorwaarden in rechte ongeldig of buiten 
toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden 
onverkort van kracht. 

23. De Algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die daarmee verband houden, 
alsmede alle daarmee verband houdende verbintenissen, worden uitsluitend beheerst 
door Nederlands recht. 

24. Geschillen tussen een gebruiker van de diensten en Halte Werk die voortvloeien uit of 
verband houden met deze Algemene voorwaarden, met inbegrip van geschillen over het 
bestaan en de geldigheid daarvan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de 
Rechtbank te Amsterdam. 
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Akkoord  

 

http://www.zebra-id.nl/meedoenpas
http://www.zebra-id.nl/meedoenpas
javascript:void(0)

