Gebruiksvoorwaarden EASiX
Disclaimer: Gelieve de hierna volgende gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen vooraleer gebruik te
maken van de Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Door deze Diensten te gebruiken verklaar je akkoord
te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.
Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) omschrijven de voorwaarden waaronder de
Licentiegever jou (de “Licentienemer” of “jij/jou”) toegang verleent tot de Diensten. De Licentienemer
erkent uitdrukkelijk dat hij/zij alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig heeft gelezen en
hiermee akkoord gaat.
De Dienst wordt beheerd door EASiX bvba, met maatschappelijke zetel te Vrijheidsstraat 12, 2280
Grobbendonk (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnr.
0631.723.287 of een van haar dochterondernemingen (gezamenlijk “de Licentiegever” of “wij”). Indien je
vragen zou hebben over de Diensten of deze Gebruiksvoorwaarden, kan je ons steeds contacteren via
info@easix.be
0. Definities
De definities (en aanvullende definities die hieronder worden gegeven) in Artikel 14 zijn van toepassing.
1. Omschrijving van de Dienst - toepasselijkheid
De Licentiegever heeft een online platform en bijhorende Software ontwikkeld dat het geheel van
administratieve handelingen en taken die (i) eigen zijn aan het verpleegkundig beroep en (ii) opgelegd zijn
door het RIZIV voor wat betreft de maandelijkse facturatie en aangifte van prestaties uitvoert (hierna het
“Platform”). Het Platform en de bijhorende Software voldoen aan de Homologatievoorwaarden.
Door op de “Akkoord”-knop te klikken, erken je en ga je ermee akkoord dat elk gebruik van de Dienst
onderworpen is aan deze Gebruiksvoorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met de inhoud van deze
Gebruiksvoorwaarden, is het niet toegelaten om de Dienst te gebruiken op gelijk welke wijze.
Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen ook bekeken, gedownload en afgedrukt worden via onze Website
www.easix.be
Wanneer de Dienst gebruik zou maken van diensten van derde partijen, is het mogelijk dat de
gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid van zulke derde partijen van toepassing zijn. Door gebruik
te maken van diensten aangeboden door derde partijen, ga je akkoord om deze voorwaarden te respecteren
en erken je dat jij, en niet de Licentiegever, een contractspartij bent bij dergelijke voorwaarden. De
Licentiegever kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van zulke voorwaarden of
het privacybeleid van derde partijen.
De Licentiegever behoudt zich het recht voor om ten allen tijde en zonder voorafgaandelijke goedkeuring
of kennisgeving van of aan de Licentienemer:
• onderhavige Gebruiksvoorwaarden aan te passen zonder dat dit in hoofde van de Licentienemer
enig recht op schadevergoeding doet ontstaan. Dergelijke wijzigingen aan de
Gebruiksvoorwaarden zullen na kennisgeving via het Platform door de Licentiegever onmiddellijk
van kracht zijn en het voortgezet gebruik van de Dienst zal beschouwd worden als de instemming
door de Licentienemer met zulke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden;
• wijzigingen aan te brengen aan de Dienst, inclusief het definitief of tijdelijk stopzetten of
onderbreken van bepaalde functionaliteiten van de Dienst, zonder dat dit evenwel afbreuk mag

•

doen aan de Homologatievoorwaarden;
de Licentienemer de toegang tot of het gebruik van de Dienst geheel of gedeeltelijk te ontzeggen
overeenkomstig de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden.

2. Toekenning licentie – service levels
2.1. Mits naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en de tijdige betaling van de maandelijkse Vergoeding
door de Licentienemer, verleent de Licentiegever hierbij aan de Licentienemer, die aanvaardt, een
niet-exclusieve, herroepbare, vernieuwbare, beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare en
niet-toewijsbaar recht om de Diensten en de Documentatie te gebruiken gedurende de Termijn
uitsluitend voor de Bedrijfsvoering van de Licentienemer (de “Licentie”).
2.2. Alle rechten die niet expliciet toegekend worden aan de Licentienemer in deze Gebruiksvoorwaarden
zijn voorbehouden aan de Licentiegever. Door de Licentie worden geen rechten toegekend tot
sublicentie of herverdeling van de Diensten of gelijk welk deel daarvan, op welke wijze of in welke
vorm dan ook, behalve zoals uitdrukkelijk toegekend onder deze Gebruiksvoorwaarden.
2.3. De Licentiegever garandeert de service levels zoals voorzien op de Website.
2.4. De Licentienemer draagt zelf alle verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat zijn/haar
persoonlijke Account gegevens, zoals de Logingegevens, vertrouwelijk en veilig blijven. In elk geval
blijft de Licentienemer altijd aansprakelijk voor alle activiteiten die op de Dienst gebeuren onder
zijn/haar persoonlijke Account. De Licentienemer gaat ermee akkoord om de Licentiegever
onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk onbevoegd gebruik van zijn/haar Account of gelijk
welke inbreuk op de veiligheid.
2.5. Gedurende de Termijn kan de Licentiegever, naar eigen goeddunken, de Licentienemer updates van
de Dienst ter beschikking stellen. Voor alle duidelijkheid is de Licentiegever in geen geval verplicht
om updates te voorzien van de Dienst, de Documentatie of haar Website (anders om de conformiteit
met de Homologatievoorwaarden te garanderen).
3. Schadeloosstelling
3.1. De Licentiegever zal de Licentienemer (en zijn kaderleden, directeurs, werknemers en agenten)
verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle kosten, aansprakelijkheid, verliezen en
uitgaven die voortvloeien uit een gegronde en onderbouwde vordering, rechtszaak, actie of proces van
een derde partij als gevolg van een inbreuk op de Europese Intellectuele Eigendomsrechten door de
Diensten en/of de Documentatie (de “Eiser”). Wanneer de Eiser een dergelijke claim zou instellen,
heeft de Licentiegever de mogelijkheid, geheel naar eigen goeddunken, om ofwel (i) een kosteloze
licentie te onderhandelen op de Intellectuele Rechten van de Eiser, ofwel (ii) de Diensten en/of de
Documentatie te vervangen door diensten die geen inbreuk maken op de Intellectuele
Eigendomsrechten van de Eiser ofwel (iii) wanneer geacht wordt dat het voorgaande onmogelijk is,
kan de Licentiegever de Diensten en deze Gebruiksvoorwaarden zonder fout beëindigen, onder
voorbehoud dat in geval van een dergelijke beëindiging, de licentiekosten die de Licentienemer reeds
betaald heeft voor de Diensten die nog niet verleend zijn op de datum van beëindiging, hem pro rata
worden terugbetaald. Dit Artikel bepaalt de enige en alle rechtsmiddelen van de Licentienemer voor
inbreuken of beweerdelijke inbreuken op de Intellectuele Eigendomsrechten van een Eiser door de
Diensten en/of de Documentatie. De voorgaande vrijwaringsverplichting van de Licentiegever geldt
enkel op voorwaarde dat:

−

een vordering door een Eiser onmiddellijk en uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na ontvangst
door de Licentienemer schriftelijk medegedeeld wordt aan de Licentiegever waarin
gedetailleerd de omstandigheden van de vordering worden uiteengezet en een kopie van alle
ontvangen documenten aan bijgevoegd wordt; en

−

de Licentienemer geen andere maatregel of handeling heeft ondernomen noch zal ondernemen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever, welke toestemming niet
onredelijk zal worden onthouden; en

−

de Licentiegever als enige over de bevoegdheid beschikt om de vordering te verdedigen of
minnelijk te regelen en de Licentienemer redelijk samenwerkt in de verdediging en minnelijke
regeling van zulke vordering, op kosten van de Licentiegever.

3.2 De vrijwaringsverplichting van de Licentiegever onder deze Gebruiksvoorwaarden zoals
uiteengezet in Artikel 3.1 geldt niet in het geval de vermeende inbreuk op de Intellectuele
Eigendomsrechten van de Eiser het gevolg is van:
−

een wijziging van de Dienst en/of de Documentatie door een derde partij zonder autorisatie
van de Licentiegever;

−

het ongeautoriseerde gebruik van de Dienst en/of de Documentatie door de Licentienemer op
een manier die in strijd is met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden; of

−

het gebruik van de Dienst en/of de Documentatie door de Licentienemer na kennisgeving door
de Licentiegever of elke bevoegde autoriteit van de vermeende of daadwerkelijke inbreuk; of

−

de tekortkoming van de Licentienemer om de laatste versie van de Dienst en/of Documentatie
te gebruiken , indien de Licentiegever aangaf dat zulke update of correctie noodzakelijk was
om een mogelijke inbreuk te voorkomen; of

−

het gebruik door de Licentienemer van de Dienst en/of Documentatie in combinatie met
producten of diensten van een derde partij die niet uitdrukkelijk als compatibel werden
aangeduid door de Licentiegever.

3.3 De Licentienemer gaat ermee akkoord de Licentiegever (en haar kaderleden, directeurs,
werknemers en agenten) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle
vorderingen, acties of eisen van derde partijen (inclusief, maar niet beperkt tot alle kosten,
schadevergoedingen en redelijke juridische en boekhoudkundige kosten) die voortvloeien uit
gelijk welke inbreuk door de Licentienemer op de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden,
inclusief maar niet beperkt tot een inbreuk op de Privacywet.
4. Beperkingen
4.1 Het is de Licentienemer niet toegelaten om de Dienst en/of de Documentatie te vertalen, wijzigen,
aanpassen, veranderen, decompileren, demonteren of reverse engineering toe te passen op de
Dienst, de Documentatie of elk deel daarvan, door gelijk welk middel of in gelijk welke vorm.
4.2 De Licentienemer zal geen Virussen verspreiden bij het gebruik van de Dienst en/of de

Documentatie. Verder garandeert de Licentienemer dat hij/zij niet (i) de Dienst of (ii) de
Licentienemer Gegevens zal gebruiken op een manier die (direct of indirect): (i) onwettig,
schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend of racistisch of etnisch
beledigend is; (ii) illegale activiteiten faciliteert; (iii) seksueel expliciete afbeeldingen afbeeldt;
(iv) onwettig geweld promoot; (v) discriminerend is op basis van ras, geslacht, huidskleur,
geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, of elk andere illegale handeling; of (vi) schade of letsels
veroorzaakt aan personen of goederen.
De Licentiegever behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder
enige aansprakelijkheid jegens de Licentienemer (of gelijk welke derde partij) om de toegang van
de Licentienemer tot de Dienst uit te schakelen wegens inbreuk op de bepalingen in dit Artikel.
4.3 Voorzover wettelijk toegestaan en voorzover niet uitdrukkelijk toegestaan in deze
Gebruiksvoorwaarden, is het de Licentienemer niet toegelaten om zelf, of om derde partijen
daartoe bijstand te verlenen, om:
i. een poging te ondernemen tot het kopiëren, aanpassen, dupliceren, het creëren van
afgeleide werken, framen, spiegelen, herpubliceren, downloaden, weergeven, doorsturen,
vertalen, aanpassen, wijzigen, of het geheel of een deel van de Dienst en/of Documentatie
te verspreiden in welke vorm of media of door gelijk welke middelen dan ook; of
ii. een poging te ondernemen tot het reverse compileren, decompileren, deassembleren,
reverse engineeren of anderszins reduceren tot een menselijke waarneembare vorm van
alle of eender welk deel van de Dienst; of een poging te ondernemen tot het reconstrueren,
identificeren of ontdekken van de broncode, onderliggende ideeën, onderliggende
gebruikersinterface technieken of algoritmen van de Dienst door welke methode dan ook,
of eender wat van het voorgaande bekend te maken; of
iii. het licenseren, verkopen, verhuren, leasen, overmaken, aanstellen, verdelen, weergeven,
bekend te maken, of anderszins commercieel uitbuiten, of het anderszins beschikbaar
maken van de Dienst en/of de Documentatie aan gelijk welke partij; of
iv. een handeling te ondernemen die ervoor zou zorgen dat de Dienst en/of de Documentatie
in het publiek domein zou terechtkomen.
4.4 De Licentienemer garandeert dat de Licentienemer geen kopie zal maken van de Dienst en/of de
Documentatie, of eender welk deel ervan, door elk middel of in gelijk welke vorm, behalve in
zoverre dat dit wettelijk toegestaan is voor de beveiliging, het testen en het maken van een
reservekopie zonder de toestemming van de Licentiegever en ondanks het verbod hierop, behalve
in die mate dat het uitdrukkelijk toegestaan wordt in deze Gebruiksvoorwaarden.
4.5 De Licentienemer verbindt zich ertoe om de ongeautoriseerde toegang tot, of gebruik van, de
Dienst en/of de Documentatie te voorkomen en, in het geval van zulke ongeautoriseerde toegang
of gebruik, onmiddellijk de Licentiegever hiervan schriftelijk in kennis te brengen.
5. Eigendomsrechten
5.1 De Licentiegever en/of haar licentiegevers zijn en blijven de enige en exclusieve eigenaar van de
Dienst, de Documentatie en alle gerelateerde Intellectuele Eigendomsrechten die daarop

betrekking hebben. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal enige titel of eigendomsrechten
vestigen in of op de Dienst en/of de Documentatie voor de Licentienemer en de enige rechten van
de Licentienemer met betrekking tot de Dienst en de Documentatie is het gebruik onder de
voorwaarden zoals hierin limitatief opgenomen.
5.2 In het geval dat, ondanks een verbod daarop, de Licentienemer wijzigingen aanbrengt aan of
afgeleide werken creëert van de Dienst en/of de Documentatie, zal de Licentiegever alle rechten,
titels en belangen bezitten, inclusief alle Intellectueel Eigendomsrechten, in en op zulke
gewijzigde of afgeleide producten en de Licentienemer draagt hierbij kosteloos elk van zulke
rechten, titels en belangen over in zulke gewijzigde en afgeleide werken aan de Licentiegever. De
Licentienemer verklaart en garandeert dat die over de bevoegdheid beschikt voor de gehele
eigendomsoverdracht van deze wijzigingen en afgeleide werken en de Intellectueel
Eigendomsrechten die daarop rusten in overeenstemming met de voorwaarden in deze
Gebruiksvoorwaarden.
5.3 Alle Licentienemer Gegevens blijven de exclusieve eigendom van de Licentienemer. De
Licentienemer kent de Licentiegever een persoonlijke, beperkte, kosteloze, herroepbare,
vernieuwbare, wereldwijde licentie toe op de Licentienemer Gegevens voor de uitvoering van zijn
verplichtingen zoals voorzien in deze Gebruiksvoorwaarden.
6. Vertrouwelijke Informatie
6.1 Tenzij wettelijk vereist of noodzakelijk voor de uitvoering van diens verplichtingen of rechten
onder deze Gebruiksvoorwaarden zullen de Licentiegever en Licentienemer alle Vertrouwelijke
Informatie geheimhouden en geen onthullingen doen aan enige derde partijen behalve diens eigen
agenten of consultants waar zulke onthulling strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun
verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden. De Vertrouwelijke Informatie van de
Licentiegever omvat maar is geenszins beperkt tot de Dienst. De Vertrouwelijke Informatie van
de Licentienemer omvat maar is geenszins beperkt tot de Licentienemer Gegevens.
6.2 Vertrouwelijke informatie bekendgemaakt onder deze Gebruiksvoorwaarden mag niet gebruikt
worden door de Ontvangende partij voor andere doelstellingen dan vereist voor de uitvoering van
diens verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden.
6.3 De Licentienemer en de Licentiegever zullen de noodzakelijke voorzorgen nemen en ten minste
diegene aangewend door de Licentienemer en de Licentiegever om hun eigen Vertrouwelijke
Informatie te beschermen om de vertrouwelijkheid van de Dienst en/of de Documentatie te
behouden, en in het bijzonder verbinden de Licentienemer en de Licentiegever zich ertoe om:
a) zelf, en dit eveneens niet toe te laten door derde partijen, geen enkele component van de
Vertrouwelijke Informatie te kopiëren of op een andere manier te exploiteren anders dan
hierin voorzien en in geen enkele bekendmaking aan een derde partij hiernaar een
verwijzing te maken;
b) te verzekeren dat alle kopieën of elk onderdeel van de Vertrouwelijke Informatie die
gemaakt zijn in overeenstemming met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden een
permanent leesbare reproductie van de kennisgeving van de Mededelende partij van
auteursrechtelijke bescherming en vertrouwelijkheid bevatten;
c) onmiddellijk aan de Mededelende partij bekend te maken wanneer ze zich bewust worden
van enige inbreuk op de vertrouwelijkheid en de Mededelende partij alle redelijke bijstand
verlenen in verband hiermee.

6.4 De Licentiegever zal diens werknemers en agenten die toegang hebben tot de Vertrouwelijke
Informatie van de Licentienemer informeren over de bepalingen van deze
geheimhoudingsverplichtingen en overeenkomsten aangaan met deze werknemers en agenten om
de naleving van de geheimhoudingsverplichting van de Licentiegever onder deze
Gebruiksvoorwaarden te verzekeren.
6.5 Niettegenstaande het voorgaande, omvat Vertrouwelijke Informatie geen informatie die: (i) reeds
in het bezit is van de Ontvangende partij en die niet onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht
tegenover de Mededelende partij; (ii) onafhankelijk is ontwikkeld door de Ontvangende partij;
(iii) openbaar is gemaakt, maar niet door een fout van de Ontvangende partij; (iv) rechtmatig door
de Ontvangende partij werd vernomen van een derde, die niet aan een
geheimhoudingsverplichting onderworpen is; (v) met de schriftelijke toestemming van de
Mededelende partij werd vrijgegeven; of (vi) bekend is gemaakt op grond van een wettelijke
verplichting, regelgeving of gerechtelijk bevel, op voorwaarde dat de Ontvangende partij, de
Mededelende partij onmiddellijk op de hoogte stelt van zo een eis en alle medewerking verleent
om met alle middelen een beschermend bevel of gelijkaardige behandeling te bewerkstelligen.
6.6 Dit Artikel 6 zal van kracht blijven niettegenstaande de beëindiging, annulering of afwijzing van
de Gebruiksvoorwaarden gedurende 1 (één) jaar na de beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden.
7. Ondersteunende diensten en support
De Distribiteur verleent de Licentienemer de Bijkomende Diensten zoals voorzien in de Overeenkomst.
De Licentiegever staat op geen enkele manier in voor het verlenen van ondersteunende en supportdiensten
aan de Licentienemer.
8. Privacy policy
Indien de Licentiegever bij het uitvoeren van zijn verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden
Persoonsgegevens zou verwerken voor rekening van de Licentienemer, komen de Partijen uitdrukkelijk
overeen dat (i) de Licentienemer beschouwd zal worden als de verantwoordelijke voor de verwerking; en
(ii) de Licentiegever louter handelt als de verwerker. In elk geval:
−

erkent de Licentienemer en stemt deze ermee in dat deze Persoonsgegevens overgedragen of
opgeslagen kunnen worden in alle landen van de Europese Unie, ten behoeve van de naleving
van de verplichtingen die de Licentiegever heeft uit hoofde van deze Overeenkomst;

−

zorgt de Licentienemer ervoor dat de Licentiegever het recht heeft de betreffende
Persoonsgegevens voor rekening van de Licentienemer op legale wijze te gebruiken,
verwerken, opslaan en overdragen in of naar de Diensten in overeenstemming met de
Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst;

−

zal de Licentiegever de Licentienemer Gegevens en de Persoonsgegevens enkel gebruiken
voor de doelstellingen waarvoor deze werden bezorgd aan de Licentiegever voor de
uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst;

−

zal de Licentiegever de Persoonsgegevens verwerken conform de voorwaarden in de
Overeenkomst, de Privacywet, deze Gebruiksvoorwaarden en alle wettige instructies die de
Licentienemer redelijkerwijze van tijd tot tijd kan geven. De Licentiegever zal de
Persoonsgegevens niet aanwenden voor commerciële doeleinden.

−

hebben de Licentienemer en de Licentiegever passende technische en organisatorische
maatregelen genomen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens

of onopzettelijk verlies, vernieling of beschadiging;
−

zal de Licentiegever de toegang tot de Persoonsgegevens beperken tot hun personeel die
gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht en voor wie de toegang tot die
Persoonsgegevens strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun verplichtingen inzake de
Dienst aan de Licentienemer;

−

de Licentienemer gaat akkoord dat de Licentiegever de Persoonsgegevens en Licentienemer
Gegevens mag bekendmaken voor zover dit wettelijk verplicht is ingevolge een bevel van een
bevoegde rechtbank of een administratief rechtscollege, of een geldige en afdwingbare
dagvaarding

−

zal de Licentiegever de Persoonsgegevens en de Licentienemer Gegevens niet verkopen,
bekend maken, vrijgeven of anderszins beschikbaar maken aan een andere entiteit dan de
Licentienemer of elkaar, tenzij anderszins bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of de
Overeenkomst;

−

zal de Licentiegever, de Licentienemer ten allen tijde bij de verwerking van
Persoonsgegevens de Privacy wet en de Homologatievoorwaarden respecteren;

−

bij de beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden om gelijk welke reden (i) zullen alle
bepalingen in deze privacy policy verder van kracht blijven en (ii) kan de Licentienemer na
schriftelijk verzoek nog toegang krijgen tot de Persoonsgegevens indien dit vereist is om de
Homologatievoorwaarden na te leven.

9. Aansprakelijkheid – garantie
9.1 De Licentiegever en de Licentienemer zijn aansprakelijk jegens elkaar met betrekking tot de
schade aan lichamelijke zaken of andere directe verliezen die rechtstreeks het gevolg zijn van hun
bewezen nalatigheid, opzet of grove fout, of diens werknemers, diens agenten of onderaannemers.
9.2 Niets in deze Gebruiksovereenkomst sluit de aansprakelijkheid van de Licentiegever of
Licentienemer uit die voortvloeit uit: (i) fraude van de Licentiegever of de Licentienemer, (ii)
inbreuk door de Licentienemer op de Intellectuele Eigendomsrechten van de Licentiegever of (iii)
persoonlijke letsels of dood.
9.3 Onverminderd hetgeen volgt, zal in het geval dat de Licentiegever aansprakelijk wordt gesteld,
haar totale en samengevoegde aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze
Gebruiksvoorwaarden en de Dienst, ongeacht de rechtsvordering of aansprakelijkheidstheorie, of
deze nu gebaseerd is op een onrechtmatige daad, contract of anderszins, de Vergoeding die de
Licentienemer uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald tijdens de 12 (twaalf) maanden
voorafgaand aan de gebeurtenis, die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van de
Licentiegever, niet overschrijden.
9.4 Tenzij uitdrukkelijk en specifiek voorzien in deze Gebruiksvoorwaarden en/of de
Homologatievoorwaarden neemt de Licentienemer als enige verantwoordelijkheid voor de inhoud
van de Licentienemer Gegevens. De Licentienemer is als enige verantwoordelijk voor de
rechtmatige verwerving en gebruik van de Licentienemer Gegevens overeenkomstig de
toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de Privacywet.
9.5 Voor zover wettelijk toegestaan, is de Licentiegever niet aansprakelijk tegenover de
Licentienemer of gelijk welke derde partij voor gelijk welke speciale, indirecte, exemplaire,

punitieve, incidentele of gevolgschade van welke aard, inclusief, maar niet beperkt tot, schade of
kosten als gevolg van winstderving, verlies van data, omzetverlies, verlies van goodwill, productie
of gebruik, bedrijfsschade, aanschaf van vervangende diensten of lichamelijke of materiële schade
die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt
tot, onjuiste berekeningen, of het gebruik, verkeerd gebruik van of onvermogen om de Diensten
en/of de Documentatie te gebruiken, ongeacht de rechtsvordering of aansprakelijkheidstheorie, of
deze nu gebaseerd is op een onrechtmatige daad, contract of anderszins, zelfs indien de
Licentiegever voorafgaandelijk in kennis waren gesteld van de kans op deze schade.
9.6 De Licentiegever garandeert dat de Dienst gedurende de Termijn in overeenstemming zal zijn met
de Homologatievoorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in dit Artikel 9.6, maakt de
Licentiegever geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot het gebruik of de
prestaties van de Diensten, de Website en/of de Documentatie inclusief maar niet beperkt tot
impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De Licentiegever
geeft geen enkele impliciete, uitdrukkelijke of wettelijke garantie inzake (i) de kwaliteit,
afwezigheid van (verborgen) gebreken of de compatibiliteit van de Diensten, de Website en/of de
Documentatie met applicaties, programma's of platformen waarvan niet specifiek aangeduid wordt
dat ze compatibel zijn met de Diensten, de Website en/of de Documentatie (ii) omgangs-,
handels-of gebruikspraktijken. De Licentienemer aanvaardt de Diensten, de Website en/of de
Documentatie “as is”. In geen enkel geval garandeert de Licentiegever dat de Diensten, de
Website of Documentatie zal functioneren zonder onderbreking of dat alle problemen/fouten
opgelost kunnen worden.
10. Overmacht
10.1
De Licentiegever zal niet aansprakelijk zijn voor enig vertraging in de uitvoering of de
tekortkoming in de uitvoering, van diens verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden indien
dit te wijten is aan Overmacht.
10.2
Indien de Licentiegever verwijst naar Overmacht, moet deze onmiddellijk (ten laatste
binnen 7 (zeven) kalenderdagen) de Licentienemer schriftelijk informeren over de aard van de
Overmacht, met vermelding van de datum waarop de Overmacht in werking treedt of trad, en ook
wanneer deze Overmacht voorbij is.
11. Niet-overdraagbaarheid
Het is niet toegelaten voor de Licentienemer om zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de
Licentiegever, enige of alle rechten of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden toe te wijzen, over
te dragen of toe te kennen aan een derde partij.
12. Termijn en beëindiging
12.1
Deze Gebruiksvoorwaarden vangen aan op de Effectieve Datum en zullen van kracht
blijven gedurende de Termijn zoals bepaald in de Overeenkomst en daarna, stilzwijgend
hernieuwd worden voor opeenvolgende perioden van één (1) jaar (elk jaar een
“Vernieuwingsperiode”), tenzij:
i. één van beide partijen de andere partij schriftelijk van de beëindiging op de hoogte
brengt, minstens drie (3) maanden voor het einde van de Initiële Termijn of de
Vernieuwingsperiode, naargelang het geval, waarna deze Gebruiksvoorwaarden

zullen eindigen op het verstrijken van de toepasselijke Initiële Termijn of
Vernieuwingsperiode; of
ii.de Overeenkomst anderszins beëindigd wordt in overeenstemming met de bepalingen
van deze Gebruiksvoorwaarden.
12.2
De Licentiegever behoudt zich het recht voor om de Licentienemer de toegang tot of het
gebruik van de Dienst te ontzeggen indien (i) de Licentiegever van mening is, of redelijkerwijze
vermoedt dat de Licentienemer een inbreuk begaat op deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief maar
niet beperkt tot een inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van de Licentiegever) of (ii)
indien de Licentienemer geschorst blijft voor meer dan 60 (zestig) kalenderdagen wegens
niet-betaling van de Vergoeding.
12.3
In het geval dat een wet, een beslissing van een rechtbank, vonnis of order, of een
regelgevende beslissing, aanwijzing, instructie of voorwaarde tot gevolg heeft dat de bepalingen
van enig deel van de Dienst onwettig of illegaal zouden zijn of worden, erkent en gaat de
Licentienemer akkoord dat de Licentiegever de Dienst kan beëindigen mits kennisgeving.
12.4

Bij de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden om gelijk welke reden:

−

zullen alle rechten verleend aan de Licentienemer onder deze Gebruiksvoorwaarden
onmiddellijk beëindigd worden;

−

zal de Licentienemer onmiddellijk alle vergoedingen en andere bedragen betalen die
verschuldigd zijn aan de Licentiegever tot aan en met inbegrip van de datum van beëindiging;

−

de Licentienemer zal onmiddellijk al het materiaal, tokens, eigendom en andere artikelen (en
alle kopieën daarvan) die toebehoren aan de Licentiegever (met inbegrip van de
Documentatie), teruggeven en niet langer in gebruik nemen;

−

zal de Licentiegever alle Licentienemer Gegevens waarover de Licentiegever beschikt
behandelen en/of bewaren in overeenstemming met de modaliteiten en de duurtijd zoals
voorzien in de Homologatievoorwaarden en kan de Licentienemer in elk geval op eenvoudig
verzoek een kopie ontvangen van de dan meest recente reservekopie van de Licentienemer
Gegevens;

−

de opgebouwde rechten van de Licentiegever zoals op het ogenblik van beëindiging, en alle
bepalingen waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat deze de beëindiging overleven of impliciet de
beëindiging overleven zullen niet aangetast of geschaad worden.

13. Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze Gebruiksvoorwaarden zullen beheerst en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht,
met uitsluiting van enige regelgeving inzake conflictenrecht.
De rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen zullen exclusief en uitsluitend bevoegd zijn voor
gelijk welk geschil tussen de partijen dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden.
Laatste herziening: 24 juni 2016.

14. Definities
“Account” betekent de databank aan deliverables gecreëerd door de Licentiegever en die online ter
beschikking wordt gesteld aan de Licentienemer, en het resultaat weergeeft van de uitvoering van de
Diensten;
“Bedrijfsvoering” betekent de diensten geleverd door de Licentienemer als zelfstandige verpleegkundige
aan zijn/haar patiënten;
“Bijkomende Diensten” betekent de diensten die geleverd worden door de Distributeur aan de
Licentienemer en die bestaan uit onderhouds- en ondersteuningsdiensten;
“Bijlage” betekent een bijlage bij deze Gebruiksvoorwaarden en waarbij elke Bijlage een integraal deel
uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden;
“Diensten” betekent het aanbieden van het Platform, de Mobiele Applicatie en de Software door de
Licentiegever;
“Distributeur” betekent de juridische entiteit met wie de Licentienemer de Overeenkomst heeft gesloten;
“Documentatie” betekent de geldige gebruikersdocumentatie die ter beschikking wordt gesteld door de
Licentiegever aan de Licentienemer op de Website en de Licentienemer toelaat de Diensten te gebruiken;
“Effectieve Datum” betekent de datum zoals voorzien in de Overeenkomst;
“Homologatievoorwaarden” betekent de homologatievoorwaarden zoals opgesteld door de FOD
Volksgezondheid;
“Licentienemer Gegevens” betekent alle data of al het materiaal dat aangeleverd wordt door de
Licentienemer tijdens het gebruik van de Diensten bij de Licentiegever;
“Mobiele Applicatie” betekent de mobiele applicatie “Easynurse Mobile”;
“Overeenkomst” betekent de overeenkomst die de Licentienemer heeft gesloten met de Distribiteur voor
het gebruik van de Diensten;
“Overmacht” betekent een tijdelijke of blijvende onmogelijkheid van de Licentiegever om diens
verplichtingen te volbrengen, als gevolg van feiten of omstandigheden die redelijkerwijze buiten de
controle van de Licentiegever liggen, inclusief, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere
industriële geschillen (of deze nu betrekking hebben op de werkkrachten van de Licentiegever of een
derde partij), tekortkoming van een nutsvoorziening of transportdienst of telecommunicatie netwerk,
natuurrampen, (risico op) oorlog, (openbare) opstand, burgerlijke onrust, kwaadwillige beschadiging,
navolging van een wet of gouvernementeel bevel, regel, regulering of instructie, een regelgevende
beslissing of instructie, ongeluk, uitvallen van een fabriek of machines, vuur, overstroming, storm of een
import –of export embargo opgelegd door de overheid.
“Persoonsgegevens” betekent persoonsgegevens in de zin van de Privacywet;
“Privacywet” betekent de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

“Software” betekent de software (in zowel broncode als objectcode) en de softwareprogrammatuur en
verbonden gebruikersinterfaces en elke gerelateerde technologie die de Licentiegever ter beschikking stelt
via het Platform en die betrekking heeft op de Diensten. De Software zal, zonder hiertoe beperkt te zijn,
alle modulen, toepassingen, routines en subroutines hiervan en alle broncode en ander voorbereidend
materiaal die hierop betrekking hebben bevatten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
gebruikersvereisten, functionele specificaties en programmaspecificaties, ideeën, principes, algoritmes,
diagrammen,
logica,
logicadiagrammen,
orthografische
representaties,
bestandsstructuren,
programmeringsbladen, programmering en met inbegrip van alle relevante handleidingen of andere
documentatie en computergenereerde werken en ander geschreven of grafisch materiaal;
“Termijn” betekent de duurtijd aangeduid in Artikel 12;
“Vergoeding” betekent de vergoeding die de Licentienemer betaalt voor het gebruik van de Diensten zoals
voorzien in de Overeenkomst;
“Vertrouwelijke Informatie” betekent alle informatie van eender welke aard en bekend gemaakt in eender
welke vorm door een partij (“de Mededelende Partij”) aan eender welke andere partij (“de Ontvangende
Partij”) onder deze Gebruiksvoorwaarden en (i) waarvan bij de mededeling schriftelijk duidelijk wordt
gemaakt dat het om Vertrouwelijke Informatie gaat, dan wel (ii) waarbij na mondelinge mededeling ervan
binnen de dertig (30) kalenderdagen na de mededeling bevestigd wordt dat het gaat om Vertrouwelijke
Informatie, dan wel (iii) informatie waarvan redelijkerwijze aangenomen moet worden dat het
vertrouwelijk is.
“Virus” betekent een virus, cancelbot, worm, tijdbom, Trojaans paard of andere schadelijke
softwarecomponenten of data;
“Website” betekent de website van de Licentiegever, toegankelijk op http://www.easix.be .

Bijlage 1: Service Levels
Deze Service Level Agreement (“SLA”) bepaalt het tijdsbestek waarbinnen de Licentiegever de
beschikbaarstelling van de Diensten aan de Licentienemer garandeert.
1.
Garantie van de Service Levels. Tijdens de Termijn garandeert de Licentiegever een Nuttige
Diensttijd van 99%. Wanneer de Diensten niet aan deze Nuttige Diensttijd voldoet, dient de Licentienemer
de Distributeur van dit verzuim binnen dertig (30) kalenderdagen schriftelijk in kennis te stellen door een
e-mail te sturen naar info@easix.be onder vermelding van (i) zijn naam en (ii) de periode waarin de
Diensten niet operationeel waren. Het enige en exclusieve verweer van de Licentienemer voor dit verzuim
is de verlenging van de Termijn met één (1) week.
2.
“Nuttige Diensttijd”: betekent dat de Diensten operationeel zijn en op de locatie van de server van
de Licentiegever toegankelijk zijn via het internet.
3.
De Dienstenverplichting van de Licentiegever geldt niet wanneer de Nuttige Diensttijd niet bereikt
kan worden wegens (a) omstandigheden veroorzaakt door factoren waarover de Licentiegever
redelijkerwijze geen controle heeft, inclusief Overmacht of problemen omtrent de toegang tot het internet
of soortgelijke problemen buiten de controle van de Licentiegever, (b) handelingen of verzuim tot
handeling door de Licentienemer, (c) de apparatuur, software of andere technologieën van de
Licentienemer en/of van apparatuur, software of andere technologieën van derde partijen.
4.
Niveau van ondersteuning. De responstijd voor vragen en problemen is voorzien in de
Overeenkomst. Problemen als gevolg van het dagelijkse gebruik van de Diensten zullen tijdig door de
Licentiegever worden opgelost.
De Distributeur verleent de Licentienemer de ondersteunende diensten zoals voorzien in Artikel 7.
Kritieke problemen te wijten aan hardware- en/of netwerkproblemen worden tijdig opgelost, met een
responstijd van 12 uur, rekening houdend met de kantooruren. Bij gegevensverlies garandeert de
Licentiegever dat de Licentienemer Gegevens die aanwezig zijn op de laatste back-up volledig hersteld
zullen worden binnen 36 uur. Er wordt een automatische back-up genomen van alle Licentienemer
Gegevens elke 24u.

