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Algemene voorwaarden betreffende de publicatie van de gegevens van alumni op de website van het INC: 

 

De website van het INC heeft als opdracht zijn gecertificeerde alumni bekendheid te geven en publiciteit te maken voor hun 

professionele competenties en specialisaties die ze hebben verrijkt met de erkende opleidingen die ze aan het INC hebben 

gevolgd. De INC-website vertaalt de maatschappelijke opdracht van het INC, die erin bestaat de N.G.M. aan een zo ruim 

mogelijk publiek voor te stellen door de diversiteit van de specialisaties en expertise van zijn alumni te valoriseren en tegelijk 

hun respectieve beroepsdeontologie in acht te nemen. 

Bij het publiceren op zijn website van het niveau van certificatie dat zijn alumni hebben bereikt, stelt het INC zich borg voor de 

NGM-certificatie die aan de alumni wordt toegekend. De procedure van het INC ter registratie van de gegevens die de alumni 

bezorgen, controleert hun klaarblijkelijke echtheid maar brengt voor het INC geen enkele verbintenis mee met betrekking tot 

de verstrekte informatie. De alumnus verbindt zich ertoe, indien hierom verzocht wordt, het bewijs voor te leggen van de 

hoedanigheden die hij wil zien verschijnen in de voor hem voorbehouden ruimte. Bij gebrek aan bewijs behoudt het INC zich 

het recht voor de verstrekte informatie niet te publiceren. 

De alumni verbinden zich ertoe hun academische graden te vermelden conform de oorspronkelijke benaming bij de 

academische overheid die de graden heeft toegekend.  

Het INC kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie die de alumni verstrekken, te goeder of 

te kwader trouw. In geval van duidelijke fout of van twijfel gaat de alumnus ermee akkoord dat het INC de problematische 

informatie eenzijdig wijzigt. 

Daar het doel bestaat in het valoriseren van de beroepsgemeenschap verbinden de alumni zich ertoe in hun informatie geen 

formuleringen te gebruiken die ongepaste concurrentie ten opzichte van hun collega’s inhouden. 

Daar de INC-certificering strikt persoonlijk is, publiceert de INC-website geen namen van vennootschappen of feitelijke 

verenigingen of verenigingen met rechtspersoonlijkheid. De alumnus kan in zijn presentatiefiche vermelden dat hij deel 

uitmaakt van een vennootschap of een vereniging. 

 

De alumnus verbindt zich ertoe geen informatie te doen verschijnen zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de 

N.G.M. of met zijn beroep. Het INC verwerpt alle informatie die grotesk, onwaarschijnlijk, buiten context, humoristisch, 

agressief of misplaatst is of die moreel gezien niet gepast is. 

Het INC behoudt zich het recht voor de informatie op zijn website regelmatig bij te werken. De alumni worden daarvan op de 

hoogte gebracht en krijgen één maand de tijd om te reageren. Bovendien kunnen de alumni hun individuele fiche op elk 

ogenblik wijzigen met naleving van de voorziene procedure. 

De publicatie op de INC-website van de eigen beroepsinformatie van de alumnus is een voordeel dat gratis wordt toegekend 

voor exclusief gebruik door de INC-alumni. 

De alumni die daarvan gebruik maken, mogen de website vermelden in hun communicatie en mogen ernaar verwijzen in hun 

links. 

Het gebruik van de door het INC geboden voordelen, waaronder de publicatie op de INC-website, moet het maatschappelijk en 

professioneel doel van het INC en/of de professionals van het INC dienen in het kader van de verbintenissen die ze zijn 

aangegaan door in te stemmen met het Ethisch Charter. De alumni mogen het gebruik niet afleiden voor andere doeleinden. 

In geval van betwisting of onenigheid betreffende de interpretatie van deze overeenkomst verbinden de partijen zich ertoe 

bemiddeling of arbitrage te verkiezen boven de gerechtelijke weg. Lukt dat niet dan wenden ze zich tot de rechtbank van de 

plaatselijke INC-zetel. 
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