Algemene voorwaarden gebruik Digitaal aanvragen voor ondernemers, Inlogcode en Pincode.
Voor het aanvragen van een inlogcode en een pincode vult de bestuurder of de hoogste
beslisser van de organisatie een vastgesteld formulier in en ondertekent dit. Het
formulier stuurt u daarna naar:
Service Centrum Drechtsteden
Functioneel Beheer ICT
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
De aanvrager geeft met deze ondertekende aanvraag toestemming voor digitale
aanvragen voor ondernemers, de inlogcode en de pincode door contactpersonen,
genoemd op het formulier, te gebruiken.
De gemeente kan de aanvraag weigeren of met nadere regels afgeven.
De pincode en inlogcode zijn niet overdraagbaar aan een filiaal of andere vestigingen van
het bedrijf, een ander bedrijfsonderdeel of een natuurlijk persoon.
Het gebruik van de inlogcode en pincode is voor onbepaalde tijd. De gemeente is
bevoegd bij onjuist gebruik, de codes in te trekken.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de inlog- en pincodes en
bewaart de codes gescheiden om geheimhouding te waarborgen.
Als er aanleiding bestaat geeft de aanvrager online een ander contactpersoon door
en wijzigt de bestaande codes.
Het gebruik van het digitale loket voor ondernemers, de inlogcode en de pincode is
voor eigen risico van de aanvrager. De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade
als gevolg van misbruik.
De gebruiker geeft direct telefonisch aan het SCD, Functioneel Beheer (078) 770 8000
door dat de codes door misbruik, verlies, ontvreemding of een andere vorm, in
verkeerde handen terecht zijn gekomen.
De ondernemer blokkeert de pincode’s en bevestigt schriftelijk de telefonische melding.
Op verzoek van de gebruiker blokkeert het SCD de pincode. De blokkering heeft geen
gevolgen voor de producten die vóór de blokkering zijn aangevraagd.
Als de gebruiker geen gebruik meer wilt maken van de codes, maakt hij/zij daarvan
schriftelijk melding bij het SCD. Hierbij geeft de gebruiker aan per welke datum zij
de codes laten blokkeren. Ook hier geldt dat de blokkering geen gevolgen heeft
voor de producten die vóór de blokkering zijn aangevraagd.

