Wall-e, jouw assistent online!

Algemene voorwaarden
Als je gebruik maakt van Wall-e, dan ga je als kernlid akkoord met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden
vind je terug op de Groene Kringwebsite. Indien je deze voorwaarden niet respecteert, zal de toegang tot Wall-e jou
ontnomen worden.
Heb je vragen over Wall-e? Aarzel niet om een e-mail te sturen naar info@wall-e.be.

1.

Start nieuwe werkjaar

Het nieuwe werkjaar in Wall-e start op 15 augustus. Vanaf die dag kan je je kernlijst aanpassen en aan de
ledenvernieuwing beginnen.
Zomerleden kunnen toegevoegd worden tot 10 augustus. Tussen 10 en 14 augustus gaat Wall-e op jaarlijks verlof.
In die periode kan je wel nog steeds je leden sms’en of mailen maar kan je hun gegevens niet wijzigen. Je agenda,
documenten, klachten … zijn wel nog steeds toegankelijk.

2.

Wall-e, eigendom van jouw afdeling

Alle documenten en agenda-items die je op Wall-e plaatst, zijn eigendom van jouw gewest. Groene Kring heeft geen
toegang tot jullie documenten en agenda. Deze zijn enkel zichtbaar voor kernleden.
In 2016 werd op de Nationale Raad van Groene Kring beslist dat Nationaal documenten mag beschikbaar stellen in
Wall-e in een aparte map. Deze map is alleen-lezen en toegankelijk voor alle kernleden. De documenten worden
jaarlijks geüpdatet naar de nieuwe informatie van Groene Kring en beschikbaar gesteld voor de gewesten.

3.

Sms’en in Wall-e

Ieder Groene Kringgewest krijgt elk werkjaar 61 sms’en, per aangesloten lid in het vorige werkjaar, die ze op Wall-e
kunnen gebruiken. Deze sms’en worden gratis aangeboden door Groene Kring Nationaal.

Voorwaarden:
•
•
•
•
•
•
1

Gewesten verbinden zich ertoe de sms’en enkel te gebruiken voor doeleinden van hun werking. Ze
verbinden zich ertoe geen laster, beledigende, ongewenste teksten… te verspreiden.
Gratis sms’en die op 15/8 niet opgebruikt werden, worden verwijderd. M.a.w. gratis sms’en zijn niet
overdraagbaar naar een ander werkjaar.
Het aantal gratis sms’en waar je gewest recht op heeft, wordt berekend bij de vernieuwing van het
werkjaar op basis van het aantal aangesloten leden in het vorige werkjaar.
Sms’en kan enkel naar Belgische nummers. Je bent zelf verantwoordelijk om nummer uit het buitenland
niet aan te vinken.
Wanneer de gratis sms’en verbruikt zijn, wordt er tweemaandelijks een factuur opgemaakt om de sms’en
aan te rekenen.
Prijs per sms: 0,10 euro1

Deze aantallen worden jaarlijks bekeken en aangepast indien nodig.

•

4.

Gewesten kunnen ook sms-pakketten2 aankopen (deze zijn goedkoper dan losse sms’en). Via Wall-E kan je
extra pakketten aanvragen via Gewest – Algemene info- Sms Beheer. Aangekochte sms’en zijn
overdraagbaar naar een ander werkjaar.
o Pakket 100 + 5 gratis = €10
o Pakket 150 + 10 gratis = €15
o Pakket 200 + 15 gratis = €20
o Pakket 250 + 20 gratis = €25
o Pakket 300 + 30 gratis = €30
o Pakket 400 + 45 gratis = €40
o Pakket 500 + 60 gratis = €50

Privacy van persoonlijke gegevens/gewestgegevens
•

•

De gegevens van de gewestsecretaris of het gewest kunnen worden gebruikt voor het opsturen van
promotiemateriaal van KLJ en/of Groene Kring. Deze gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan
andere KLJ-afdelingen/Groene Kringgewesten.
De gegevens van de gewestsecretaris of het gewest worden niet met derden gedeeld. Enkel KLJ of Groene
Kring kan gebruik maken van de gegevens.

Indien je niet akkoord gaat met de privacy-afspraken, dan kan je een e-mail sturen naar info@wall-e.be met de
vermelding dat je gegevens niet mogen worden doorgegeven aan KLJ-afdelingen of Groene Kring-gewesten voor
promotiemateriaal.
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Prijzen 2016 – 2017. Prijzen kunnen elk werkjaar aangepast worden.

