Algemene Gebruiksvoorwaarden van de site Open Broker
Gelieve het volgende aandachtig te lezen voordat u verder navigeert.
Voor u begint te browsen op de site OpenBroker.be ("OpenBroker"), verbindt u zich ertoe de
algemene gebruiksvoorwaarden van de site aandachtig te lezen en goed te keuren (de "AGV").

In geval u er niet mee akkoord gaat, verzoeken wij u uw bezoek aan OpenBroker onmiddellijk te
beëindigen.
1. Doel van OpenBroker
OpenBroker is een internetplatform, ontwikkeld, bijgewerkt en onderhouden door de naamloze
vennootschap DeeCide ("DeeCide"), met maatschappelijke zetel gevestigd te Rue Patiaux, 40, te
1410 Waterloo, België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0674.965.689.
OpenBroker

heeft

tot

doel

een

gemakkelijke

interactie

mogelijk

te

maken

tussen

verzekeringstussenpersonen (de "Tussenpersonen") en hun klanten of potentiële klanten (de

"Leden", "u", "uw") via een platform met het oog op het sluiten van een overeenkomst. Op
OpenBroker heeft elke Tussenpersoon de mogelijkheid om een ruimte te creëren (de "Persoonlijke

Ruimte"), die een ruimte voor de Tussenpersoon (de "Tussenpersoon-Ruimte") bevat alsook
klantenaccounts verbonden aan deze Tussenpersoon-Ruimte (de "Ledenaccounts").

DeeCide is de houder van alle intellectuele eigendomsrechten op OpenBroker en in die hoedanigheid
verleent zij u een gebruiksrecht op OpenBroker, in overeenstemming met onderstaande regels en met
name artikel 8 van de AGV,
2. Toepassingsgebied van de AGV
De AGV zijn van toepassing op de voorwaarden van uw navigatie op OpenBroker, ongeacht het
kanaal dat u hiervoor gebruikt (tablet, smartphone, computer, etc.).
DeeCide intervenieert op geen enkele wijze in de relaties die u eventueel aanknoopt met een
Tussenpersoon via OpenBroker. Wij verwijzen u, desgevallend, naar de algemene voorwaarden van
laatstgenoemde of elk ander contractueel document dat u eventueel met hem heeft afgesloten.
3. Bescherming van de persoonsgegevens
Afgezien van de gegevens die absoluut nodig zijn voor uw navigatie op OpenBroker, verwerkt
DeeCide geen persoonsgegevens van u. DeeCide ziet erop toe uw gegevens volledig te
anonimiseren bij het maken van statistieken, met name met betrekking tot het bezoeken van
OpenBroker.
Met inachtneming van het voorgaande, kan DeeCide niet persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld
betreffende de verwerking van uw gegevens, behalve in de hoedanigheid van verwerker van de
Tussenpersoon, in de zin van artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (n°

2016/679). Voormeer informatie over de verwerking van uw gegevens door uw Tussenpersoon,
verwerkingsverantwoordelijke, verwijzen wij u naar zijn beleid inzake gegevensbescherming.
4. Verbinding op OpenBroker
Bij uw inschrijving op OpenBroker bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent en handelingsbekwaam
bent.
Uw identificatiecodes (login en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding
worden doorgegeven aan derden. Behalve in geval van opzet of grove fout van haar kant, aanvaardt
DeeCide geen enkele verantwoordelijkheid in geval van een ongeoorloofde verbinding op uw account.
In het bijzonder kan DeeCide op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor
rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van de ongepaste toekenning van uw
toegangsrechten tot OpenBroker, ongeacht of deze ongepaste toekenning onopzettelijk is of
voortvloeit uit bedrog van een derde.
5. Verantwoordelijkheid van DeeCide
Behalve in geval van opzet of grove fout van haar kant, kan DeeCide niet verantwoordelijk worden
gehouden voor eventuele schade die u heeft geleden, voortvloeiend uit het gebruiken (of het niet
kunnen gebruiken) van OpenBroker, ongeacht de reden hiervan.
6. Beschikbaarheid van OpenBroker
DeeCide tracht een beveiligde, continue toegang te leveren tot OpenBroker. DeeCide behoudt zich
echter het recht voor de toegang tot OpenBroker op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving,
te onderbreken, met name in geval van risico van misbruik of fraude of voor de uitvoering van
onderhoud of om verbeteringen en wijzigingen aan te brengen.
DeeCide doet er alles aan om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en u te informeren
over de duur ervan.
7. Uitsluiting van een Lid van OpenBroker
Onverminderd bijkomende schadevergoeding, behoudt DeeCide zich het recht voor om de toegang
tot OpenBroker, deels of volledig, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, te verbieden
aan elk Lid of potentieel Lid dat ongepast gedrag zou vertonen, met name om de volgende redenen:
niet-naleving van de AGV, gebruik van de site voor onwettige of ongepaste doeleinden, aantasting
van de integriteit, de veiligheid of de reputatie van DeeCide of een derde.
8. Intellectuele eigendomsrechten
DeeCide verleent u een gratis, persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar toegangs- en
gebruiksrecht op OpenBroker, op voorwaarde van uw naleving van de AGV.

De teksten, tekeningen, foto’s, films, afbeeldingen, gegevens, gegevensbanken, software,
benamingen, handelsnamen en domeinnamen, merken, logo’s en andere elementen die voorkomen
op OpenBroker (hierna de "beschermde elementen") en die mogelijk worden beschermd door het

auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht, blijven het exclusieve eigendom van DeeCide
of, desgevallend, van derden die eigenaar zijn van deze rechten.
Door gebruik te maken van OpenBroker, verbindt u zich ertoe geen enkel element dat beschermd kan
zijn door een intellectueel eigendomsrecht, te reproduceren, wijzigen, onthullen, verdelen of op enige
andere wijze mede te delen aan derden, zonder de voorafgaande toestemming van DeeCide of de
derde die houder is van dit recht.
9.

Wijzigingen van de AGV

DeeCide heeft het recht de AGV eenzijdig te wijzigen na een voorafgaande kennisgeving van twee
weken.
In geval van een wijziging van de AGV heeft u de keuze tussen het goedkeuren van de nieuwe AGV
of het beëindigen van alle navigatie op de site op dag dat deze in werking treden.
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechterlijke instantie
De AGV worden beheerst door Belgische recht.
Alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Hoofdstad zijn bevoegd
om kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiend uit de AGV.

