
 
 

Algemene voorwaarden voor 
bedrijven 
Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die aangesloten zijn op de 
Huygenpas en de MeedoenPas. 

 
Verantwoordelijke: 

Halte Werk 

Mallegatsplein 10  

1815 AG Alkmaar 

Email: post@haltewerk.nl 

Inleiding 

1. Consumenten gebruiken de Huygenpas of MeedoenPas. De daarin of daarop afgebeelde 
QR-code kunnen aangesloten bedrijven scannen om de consument te herkennen en 
tegoed te kunnen afschrijven.  

2. Uw bedrijf is 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. 
5. De Diensten zijn beschikbaar voor bedrijven die zich op www.zebra-id.nl/huygenpas en/of 

www.zebra-id.nl/MeedoenPas hebben geregistreerd en daarbij deze algemene 
voorwaarden hebben aanvaard.  

Toepasselijkheid 

6. Deze algemene voorwaarden gelden voor bedrijven die van de Diensten gebruikmaken. 
De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd en gedownload op 

www.haltewerk.nl/deelnemershuygenpas, www.haltewerk.nl/deelnemersmeedoenpas, 

www.zebra-id.nl/huygenpas en/of www.zebra-id.nl/MeedoenPas.  

Registratie en gebruik 

7. U kunt uw bedrijf registreren via www.zebra-id.nl/huygenpas en/of www.zebra-
id.nl/MeedoenPas. U dient hiertoe een gebruikersnaam, e-mailadres, bedrijfsnaam en 
bedrijfsadres en rekeningnummer, ten name van, btw nummer, kvk nummer, in verband 
met uitbetaling van ingenomen tegoeden, op te geven.  

8. Halte Werk controleert of uw bedrijf voldoet aan de daarvoor gestelde criteria. 
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. U kunt vervolgens in de App en op www.zebra-id.nl/huygenpas en/of 
www.zebra-id.nl/MeedoenPas inloggen. Nadat u uw aanmelding heeft bevestigd, kunt u 
van de Diensten gebruikmaken. Mogelijk wordt er om een nadere authenticatie gevraagd. 
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10. Op www.zebra-id.nl/huygenpas en/of www.zebra-id.nl/MeedoenPas kunt u op het 
dashboard van uw account de mutaties volgen en overzichten uitdraaien.  

Kosten voor het gebruik van de Diensten 

11. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van deze dienst. 

Persoonsgegevens klanten 

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.  

13. Het is niet toegestaan dat u of uw bedrijf de persoonsgegevens gebruikt anders dan om 
de Diensten te kunnen gebruiken.  

Disclaimer en uitsluiting van 
aansprakelijkheid 

14. Halte Werk spant zich ervoor in om zoveel mogelijk bedrijven en klanten te motiveren om 
van de Diensten gebruik te maken. Halte Werk biedt evenwel geen garantie dat klanten 
hun tegoed bij uw bedrijf inwisselen. 

15. Uw bedrijf is bij uitsluiting verantwoordelijk voor de juiste en volledige verwerking en het 
verzamelen en inwisselen van tegoeden van klanten, ook als dat gebeurt in een 
gezamenlijke actie van aangesloten bedrijven. Halte Werk kan niet worden aangesproken 
op onjuistheden of onvolledigheden in het dashboard en zal klanten daarvoor naar uw 
bedrijf verwijzen. Halte Werk is niet aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van 
de onjuiste of onvolledige verwerking van tegoeden. 

16. Halte Werk spant zich er voor in dat de (telecommunicatie) apparatuur, software en 
gegevensbestanden die zijn uitbesteed aan de verwerker Zebrae B.V. voor de Diensten, 
te allen tijde goed functioneren. Zij biedt evenwel geen garantie (uitdrukkelijk of 
stilzwijgend), toezegging of vrijwaring van welke aard dan ook. Halte Werk staat er met 
name niet voor in dat de Diensten in alle gevallen ononderbroken zullen werken, vrij 
zullen zijn van virussen, trojans en andere fouten en gebreken en dat derden van de 
Diensten geen onrechtmatig gebruik zullen maken. Indien er onverhoopt storingen 
optreden, zal zij zich ervoor inspannen dat deze zo snel mogelijk worden verholpen. 

17. Halte Werk is niet aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van het niet goed 
functioneren van of een aanval op de (telecommunicatie) apparatuur, software en 
gegevensbestanden of van onrechtmatig gebruik van de Diensten. Halte Werk heeft deze 
aansprakelijkheid voor uw bedrijf richting uw klanten uitgesloten in de algemene 
voorwaarden voor consumenten. 

 



 
 

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 het account van uw bedrijf te allen tijde tegen het einde van de maand beëindigen 
door Zebrae B.V. (info@zebra-id.nl) een daartoe strekkende e-mail te verzenden.  

20. Halte Werk behoudt zich het recht voor uw account te beëindigen in het geval uw bedrijf 
in de verhouding met Halte Werk of met een of meerdere klanten wanpresteert of 
onrechtmatig handelt, dan wel anderszins schade toebrengt aan Halte Werk of diens 
reputatie. 

Overige bepalingen 

21. Halte Werk kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De meest recente versie van de 
algemene voorwaarden is te allen tijde te raadplegen en te downloaden of printen op 
www.zebra-id.nl. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het 
moment dat deze op www.haltewerk.nl geplaatst zijn. Gewijzigde algemene voorwaarden 
komen onmiddellijk voor de 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 de algemene voorwaarden en de overeenkomsten genoemd in 
artikel 20, 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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