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BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SIGNHERE – VERSIE 01.00 
 
1. Onderwerp en toepassingsgebied 

De volgende algemene voorwaarden vormen Bijzondere Voorwaarden ('BV') zoals bedoeld in de toepasselijke 
Algemene Voorwaarden van Isabel ('AV') en zijn samen van toepassing op het Isabel-Product dat Isabel 
onder de merknaam 'SignHere' op de markt brengt. De toepasselijke AV zijn degene die verbonden zijn aan, 
of waarnaar wordt verwezen in het Abonnementsaanvraagformulier op grond waarvan de Klant zich 
abonneert op SignHere. 

 
2. Definities 

Begrippen met een hoofdletter die in deze BV worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben dezelfde 
betekenis als in het Abonnementsaanvraagformulier of de AV, al naargelang het geval. In deze BV hebben de 
volgende begrippen de volgende betekenis: 
 

'Beschrijving van de Dienst': de beschrijving van het Product en de bijbehorende diensten, als 
zodanig door Isabel gelabeld en aan de Klant geleverd. Verwijzingen 
naar Documentatie in deze Bijzondere Voorwaarden gelden eveneens 
als een verwijzing naar de Beschrijving van de Dienst. 

'Digitaal Artefact': het digitale document (of een ander digitaal bestand of onderdeel dat 
wordt of zal worden ondersteund door SignHere) dat namens de Klant 
ter goedkeuring en/of ondertekening op het Productplatform wordt 
geüpload. 

'Documentatie': de technische en functionele productinformatie die Isabel (of in 
voorkomend geval, de licentiegever of onderliggende dienstverlener 
van Isabel) van tijd tot tijd in het algemeen ter beschikking stelt aan 
klanten die zich op het Product abonneren. 

'IntellectueleEigendomsrechten' 
of 'IER': 

alle rechten van Isabel (en in voorkomend geval, van de 
licentiegevers en onderliggende dienstverleners van Isabel), met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) auteursrechten, octrooien, 
databaserechten en rechten op handelsmerken, ontwerpen, knowhow 
en handelsgeheimen (al dan niet geregistreerd);  
(ii) aanvragen tot registratie en het recht om registratie, 
vernieuwingen, verlengingen, voortzettingen of verbeteringen voor of 
in verband met deze rechten aan te vragen; en (iii) alle andere 
intellectuele- of industriële-eigendomsrechten en gelijkwaardige of 
soortgelijke vormen van bescherming die waar ook ter wereld 
bestaan. 

'Isabel': Isabel NV, een vennootschap ingeschreven in het handelsregister van 
Brussel (België) onder nummer BE 0455.530.509, waarvan de 
maatschappelijke zetel is gevestigd te Keizerinlaan 13-15, 1000 
Brussel, België, of de betreffende gelieerde onderneming van Isabel 
die het contract met de Klant sluit op grond van het 
Abonnementsaanvraagformulier. 

'Product': het Isabel-Product dat Isabel onder de merknaam 'SignHere' op de 
markt brengt, waarvoor de Klant een licentie koopt en waarop de 
Klant een abonnement neemt op grond van het 
Abonnementsaanvraagformulier; 

'Vertrouwelijke Informatie': de informatie van een partij in schriftelijke, mondelinge, elektronische 
of andere vorm, die (i) expliciet is aangemerkt als vertrouwelijk of 
eigendomsrechtelijk beschermd, of (ii) redelijkerwijze als vertrouwelijk 
zou moeten worden beschouwd, of traditioneel als vertrouwelijk wordt 
erkend, ongeacht of deze informatie al dan niet expliciet als 
vertrouwelijk is aangemerkt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot 
informatie en feiten over ondernemingsplannen, klanten, potentiële 
klanten, personeel, leveranciers, partners, investeerders, gelieerde 
ondernemingen of andere, opleidingsmethoden en -materialen, 
financiële informatie, marketingplannen, verkoopvooruitzichten, 
klantenlijsten, uitvindingen, programma's, ontdekkingen, ideeën, 
concepten, knowhow, technieken, formules, blauwdrukken, software 
(als object en als broncode), documentatie, ontwerpen, prototypes, 
methoden, processen, procedures, codes en alle technische of 
handelsgeheimen, inclusief alle kopieën van dergelijke informatie, of 
analyses, studies of rapporten die dergelijke informatie bevatten, 
weerspiegelen of erop gebaseerd zijn. In de relatie tussen Isabel en 
de Klant, omvat de Vertrouwelijke Informatie van Isabel, zonder 
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beperking, het Product en de Documentatie. 
  

 
3. Product, licentie en licentiebeperkingen 
3.1 Het Product kan worden gebruikt om ondersteunde typen Digitale Artefacten te ondertekenen, goed te 

keuren en te verdelen via een technologieplatform met een webinterface. Behoudens de algemene 
voorwaarden van de Overeenkomst en op voorwaarde dat de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst nakomt, verleent Isabel aan de Klant (en zijn Gelieerde ondernemingen, alleen indien dat 
uitdrukkelijk in het betreffende Abonnementsaanvraagformulier is vermeld) een persoonlijke, beperkte, 
herroepbare, niet-exclusieve, niet-verhandelbare en niet-overdraagbare licentie om het Product te gebruiken 
in overeenstemming met de toepasselijke Documentatie, voor de duur en het niveau van het 
Productabonnement dat de Klant in het kader van de Overeenkomst heeft gekocht. 

3.2 De omvang van de licenties en de rechten die in het kader van de Overeenkomst worden verleend, is 
beperkt tot het toepassingsgebied dat uitdrukkelijk in dit document wordt beschreven, en er zijn in het kader 
van de Overeenkomst geen impliciete licenties of rechten. Isabel en elke relevante licentiegever en 
onderliggende dienstverlener van Isabel behouden zich elk recht voor dat niet uitdrukkelijk aan de Klant is 
toegekend. 

3.3 Isabel (met inbegrip van relevante licentiegevers en onderliggende dienstverleners van Isabel) heeft het 
recht om een administratie bij te houden en het gebruik van het Product door de Klant te inspecteren (ook, 
indien mogelijk, op afstand). Indien uit een dergelijke inspectie blijkt dat de Klant aan Isabel te weinig 
verschuldigde kosten heeft betaald en onverminderd andere rechten en rechtsmiddelen waarover Isabel 
beschikt, zal de Klant het te weinig betaalde bedrag onmiddellijk aan Isabel betalen, eventueel vermeerderd 
met toepasselijke verwijlinteresten. Indien er te weinig is betaald of indien er door die controle en inspectie 
een andere inbreuk op het contract is vastgesteld, komen alle kosten in verband met die controle en 
inspectie voor rekening van de Klant, onverminderd de andere rechten en rechtsmiddelen waarover Isabel 
(of, in voorkomend geval, een relevante licentiegever of onderliggende dienstverlener van Isabel) krachtens 
deze Overeenkomst beschikt. 

3.4 De Klant moet alle toepasselijke wetten met betrekking tot het gebruik van de Producten naleven. De Klant 
erkent dat de Producten versleuteling kunnen bevatten en bijgevolg onderworpen kunnen zijn aan export- of 
andere beperkingen. 

3.5 Tenzij dat uitdrukkelijk door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, is het de Klant niet toegestaan: (i) 
back-ups van de Producten te maken zonder de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming 
van Isabel; (ii) de Producten te reproduceren, te schikken, te wijzigen, aan te passen, ook niet om fouten te 
corrigeren, of afgeleide werken op basis van de Producten te maken of derden in staat te stellen dergelijke 
handelingen te verrichten; (iii) de Producten toe te wijzen, te verdelen, er sublicenties voor te verstrekken, ze 
te huren, over te dragen, te verkopen, te leasen, te verhuren, er geld voor in rekening te brengen, ze te 
verhandelen of anderszins te bezwaren, of de Producten te gebruiken voor rekening van derden of ze ter 
beschikking te stellen aan derden, of al het voornoemde toe te staan aan derden; (iv) vermeldingen inzake 
auteursrechten of andere eigendomsrechten op de Producten te verwijderen of te wijzigen. 

 
4. Levering, activering en gebruik 
4.1 Isabel verbindt zich ertoe commercieel redelijke inspanningen te leveren om: (i) het Product in alle 

wezenlijke opzichten te leveren in overeenstemming met de Beschrijving van de Dienst; en (ii) het Product 
te activeren binnen tien (10) werkdagen nadat Isabel het door de Klant ondertekende 
Abonnementsaanvraagformulier heeft ontvangen en aanvaard. Isabel kan niet garanderen dat deze termijn 
wordt gehaald en verstrekt hierover dan ook geen garanties. De werkelijke activeringsdatum is onder meer 
afhankelijk van de tijdige en volledige invulling van dit door de Klant ingediende 
Abonnementsaanvraagformulier, en van de tijd die vereist is door externe leveranciers die bij de installatie 
en de configuratie van het Product betrokken zijn. Alle risico's in verband met, in voorkomend geval, verlies 
van of schade aan een exemplaar van het Product (of een onderdeel daarvan) en software voor de Klant die 
Isabel aan de Klant kan leveren, worden vanaf de levering gedragen door de Klant. 

4.2 In de relatie tussen Isabel en de Klant is Isabel verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling van het 
Product aan de Klant. Isabel behoudt zich het recht voor om het Product of het bijbehorende platform en de 
gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen. Isabel zal redelijke inspanningen 
leveren om de Klant vooraf op de hoogte te brengen indien dergelijke wijzigingen via het Productplatform of 
anderszins worden aangebracht. De Klant mag dergelijke wijzigingen alleen weigeren indien de Klant kan 
aantonen dat de toepassing van dergelijke wijzigingen een wezenlijk nadelig effect zou hebben op de Klant 
of op zijn vermogen om het Product te blijven gebruiken. In ieder geval houdt het voortgezette gebruik van 
het Product zoals dat na dergelijke wijzigingen ter beschikking is gesteld in dat de Klant deze wijzigingen 
aanvaardt. Isabel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of vorderingen die ontstaan als 
gevolg van of in verband met het feit dat de Klant of een gebruiker niet de recentste versie van het aan de 
Klant of de gebruiker (al naargelang het geval) beschikbaar gestelde Product gebruikt, of geen beschikbaar 
gestelde correcties in het Product integreert of installeert. 

4.3 Een gebruiker heeft mogelijk alleen toegang tot het Product en kan het Product alleen gebruiken: (i) nadat 
hij op het Productplatform een account heeft aangemaakt en in verband daarmee bepaalde informatie heeft 
verstrekt; (ii) nadat hij heeft verklaard bepaalde gebruiksvoorwaarden voor het Product en het 
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Productplatform te hebben gelezen en ermee in te stemmen, als en wanneer het Productplatform daarom 
vraagt. Isabel (met inbegrip van de onderliggende dienstverlener) behoudt zich het recht voor om bepaalde 
gebruikersnamen naar eigen goeddunken te weigeren, te annuleren, te verwijderen of opnieuw toe te wijzen 
wanneer die als ongepast, bedrieglijk, lasterlijk, obsceen of onwettig worden beschouwd. 

4.4 De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze en identificatie van de gebruikers die (i) namens de 
Klant via het Product Digitale Artefacten ter goedkeuring en ondertekening kunnen uploaden; (ii) namens de 
Klant andere gebruikers kunnen uitnodigen om Digitale Artefacten goed te keuren of te ondertekenen; (iii) 
een link kunnen ontvangen om de Digitale Artefacten te downloaden. Isabel (met inbegrip van de 
onderliggende dienstverlener) kan de naam en de contactgegevens van elke gebruiker die bij het 
procesverloop van een bepaald Digitaal Artefact betrokken is, bekendmaken aan elke andere gebruiker die 
bij datzelfde proces betrokken is. 

4.5 Isabel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of nalatigheden door een gebruiker van het 
Product (met inbegrip van, zonder beperking, indien een gebruiker een Digitaal Artefact niet uploadt, 
goedkeurt of ondertekent of weigert de toepasselijke gebruiksvoorwaarden voor het Product en het 
Productplatform te aanvaarden). Isabel garandeert niet dat het Product geschikt is of gebruikt kan worden 
op locaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 

4.6 De Klant is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat betreft de geschiktheid van Digitale 
Artefacten en de gerelateerde inhoud, en voor activiteiten die een gebruiker in verband daarmee 
onderneemt. Isabel (met inbegrip van de onderliggende dienstverleners) behoudt zich het recht voor, maar 
is geenszins verplicht, om Digitale Artefacten en de gerelateerde inhoud op elk willekeurig ogenblik te 
controleren en te verwijderen, te bewerken en/of te blokkeren, indien Isabel naar eigen goeddunken meent 
dat ze in strijd zijn met de Overeenkomst, de toepasselijke wetgeving of de rechten van een derde partij, of 
anderszins ongepast zijn. 
 

5. Intellectuele Eigendomsrechten 
5.1 In de relatie tussen de Klant en Isabel is en blijft Isabel (of, in voorkomend geval, de betreffende 

onderliggende dienstverlener of licentiegever van Isabel) de enige en exclusieve eigenaar van het Product 
en de Documentatie en alle daarmee verband houdende Intellectuele Eigendomsrechten. Niets in dit 
document verleent eigendomsrechten van het Product aan de Klant of aan derden. De Klant verwerft op 
geen enkele wijze eigendomsrechten, auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere 
eigendomsrechten van welke aard dan ook op de Producten, met inbegrip van materialen die in het kader 
van aanvullende diensten of in kopieën daarvan worden geleverd. De Klant stemt ermee in om geen van de 
eigendomsmarkeringen, met inbegrip van handelsmerken of copyrightvermeldingen, op of in het Product op 
enigerlei wijze te verwijderen, te verbergen of te wijzigen.   Dit geldt ook voor de markeringen die tijdens de 
werking van het Product, op bepaalde media of in de Documentatie zichtbaar zijn. Bij toegestane back-ups 
of andere kopieën zal de Klant dergelijke eigendomsmarkeringen opnemen of reproduceren. 

 
6. Inbreukvorderingen van derden 
6.1 De Klant zal Isabel onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van claims van derden over vermeende of 

werkelijke inbreuken door het Product of ander materiaal dat door of namens Isabel aan de Klant ter 
beschikking is gesteld. De Klant verleent Isabel (of, naar keuze van Isabel, de betreffende licentiegever of 
onderliggende dienstverlener van Isabel) het recht om de verdediging en de afwikkeling van een dergelijke 
vordering te controleren en te leiden. De Klant heeft het recht om op eigen kosten aan een dergelijke 
procedure deel te nemen. De Klant stemt ermee in om zijn redelijke medewerking te verlenen aan Isabel 
(en, in voorkomend geval, aan de betreffende licentiegever of onderliggende dienstverlener van Isabel) bij 
de verdediging en de afwikkeling van een dergelijke vordering. Indien het Product of ander materiaal 
waarnaar hierboven wordt verwezen, naar het redelijke oordeel van Isabel (of, in voorkomend geval, de 
betreffende licentiegever of onderliggende dienstverlener van Isabel) waarschijnlijk of daadwerkelijk het 
voorwerp zal uitmaken van een inbreukvordering zoals hierboven beschreven, heeft Isabel het recht om, 
naar eigen keuze en op eigen kosten, (i) het materiaal waarop de (vermeende) inbreuk betrekking heeft, te 
wijzigen, te laten wijzigen of te vervangen zodat het niet langer een inbreuk vertegenwoordigt, terwijl de 
werking in wezen dezelfde blijft; of (ii) voor de Klant het recht te verkrijgen om het Product te blijven 
gebruiken volgens de voorwaarden van de Overeenkomst. 

6.2 De Klant moet Isabel, evenals de licentiegevers en de onderliggende dienstverleners van Isabel en hun 
respectieve gelieerde ondernemingen (elk een 'Gevrijwaarde Partij') vergoeden voor, vrijwaren van en 
verdedigen tegen schade, verliezen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria) die 
door de betreffende Gevrijwaarde Partij zijn geleden of gemaakt als gevolg van de schending van 
intellectuele eigendomsrechten van derden door de Klant. 

6.3 Zodra er sprake is van een vermeende of werkelijke inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten met 
betrekking tot het Product, moet de Klant het gebruik van dit Product onmiddellijk staken. Indien de Klant 
deze verplichting niet nakomt, kan Isabel, naar eigen goeddunken, een einde stellen aan de Overeenkomst, 
aan de licenties en rechten die op grond van deze Licentievoorwaarden aan de Klant zijn verleend, of aan 
beide, met onmiddellijke ingang en zonder dat er door Isabel (of een licentiegever dan wel onderliggende 
dienstverlener van Isabel) een vergoeding of schadeloosstelling is verschuldigd. 

6.4 Noch Isabel, noch de licentiegevers en onderliggende dienstverleners van Isabel kunnen aansprakelijk 
worden gesteld voor vorderingen die gebaseerd zijn op (i) het ongeoorloofd gebruik van het Product door de 
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Klant, (ii) wijzigingen aan het Product door de Klant of door een derde partij, (iii) het niet integreren of 
installeren door de Klan tvan door Isabel (of de betreffende licentiegever of onderliggende dienstverlener 
van Isabel) uitgegeven correcties voor het Product , indien aan de Klant duidelijk is gemaakt dat een 
dergelijke update of correctie noodzakelijk was om een mogelijke inbreuk te voorkomen, (iv) het gebruik van 
het Product door de Klant in ongeoorloofde of onverenigbare combinatie met producten of diensten die niet 
door of namens Isabel zijn geleverd.  

 
7. Vertrouwelijkheid 
7.1 Elke partij moet alle Vertrouwelijke Informatie over de andere partij vertrouwelijk behandelen en 

geheimhouden en mag geen Vertrouwelijke Informatie die tijdens de onderhandelingen over en de 
uitvoering van de Overeenkomst is verkregen, bekendmaken aan derden, met uitzondering van eigen 
vertegenwoordigers of consultants en, in het geval van Isabel, de licentiegevers en onderliggende 
dienstverleners van Isabel die over de Vertrouwelijke Informatie moeten beschikken. Vertrouwelijke 
Informatie die in het kader van de Overeenkomst wordt bekendgemaakt, mag door de ontvanger ervan niet 
voor andere doeleinden worden gebruikt dan zoals vereist voor de uitvoering van zijn verplichtingen in het 
kader van de Overeenkomst en, in het geval van Isabel, voor de uitvoering van haar verplichtingen en de 
uitoefening van haar rechten ten aanzien van haar licentiegevers en onderliggende dienstverleners. 

7.2 Beide partijen dienen voorzorgsmaatregelen te nemen om het vertrouwelijke karakter van de Vertrouwelijke 
Informatie te handhaven en de partijen komen in het bijzonder overeen dat ze: (i) geen enkel onderdeel van 
de Vertrouwelijke Informatie zullen kopiëren of anderszins zullen exploiteren, tenzij zoals in dit document is 
bepaald, noch bekendmaken aan derden; en (ii) de andere partij onmiddellijk op de hoogte zullen brengen 
wanneer ze vernemen dat de vertrouwelijkheid is geschonden, en de andere partij in verband daarmee alle 
redelijke hulp zullen bieden. 

7.3 De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op geheimen of gegevens die: (i) anders dan door een 
schending van de Overeenkomst worden gepubliceerd of in het publieke domein terechtkomen of; (ii) 
aantoonbaar bij de ontvangende partij bekend waren vóór de bekendmaking door de bekendmakende partij 
of; (iii) rechtmatig zijn verkregen van derden of; (iv) aantoonbaar onafhankelijk door de ontvangende partij 
zijn gecreëerd, zonder verwijzing naar de Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij. 

7.4 De in dit artikel aangegane verbintenis blijft geldig gedurende vijf (5) jaar nadat de Overeenkomst om welke 
reden dan ook is beëindigd of verstreken. 

 
8. Betalingsvoorwaarden 
8.1 De Klant betaalt Isabel de periodieke kosten en, in voorkomend geval, de eenmalige kosten en de toeslagen 

en kosten voor het Product waarop hij een abonnement heeft genomen zoals beschreven in het 
Abonnementsaanvraagformulier en de Overeenkomst, en voor andere diensten die de Klant van tijd tot tijd 
bij Isabel kan bestellen via een apart Bestelformulier (waarbij alle bovenvermelde kosten, zowel afzonderlijk 
als samen, hierna 'Kosten' worden genoemd). Tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld in het 
Abonnementsaanvraagformulier: (i) zijn alle jaarlijkse abonnementsgelden verschuldigd vanaf de 
Ingangsdatum en worden ze jaarlijks vooraf gefactureerd; en (ii) worden alle toeslagen en bijkomende 
kosten die op basis van het verbruik worden gefactureerd, maandelijks gefactureerd na verbruik. Alle 
betalingen van facturen die in het kader van de Overeenkomst door Isabel aan de Klant worden verzonden, 
zijn definitief en niet-terugbetaalbaar. 

8.2 Indien de Klant een bundel of een bepaald volume (bijv. een bundel handtekeningen) bestelt, worden die 
Kosten niet (geheel of gedeeltelijk) terugbetaald, zelfs als die bundel of dat volume om welke reden dan ook 
niet volledig wordt gebruikt. 

8.3 Alle facturen moeten volledig door de Klant worden betaald via domiciliëring: dit is een essentiële 
voorwaarde van de Overeenkomst. Daartoe moet de Klant, voor het abonnement van de Klant op het 
Product, aan Isabel een SEPA-domiciliëringsmandaat bezorgen in de door Isabel verstrekte of ter 
beschikking gestelde vorm. Het is Isabel toegestaan om het Product pas te activeren na ontvangst van het 
naar behoren ingevulde en ondertekende SEPA-domiciliëringsmandaat van de Klant. De Klant stemt ermee 
in dat mandaat niet te beëindigen zolang het van kracht is en, indien hij van bank verandert, de nodige 
stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de domiciliëringsopdracht niet wordt onderbroken. In geval 
van laattijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de Klant aan Isabel onmiddellijk opeisbaar.  

8.4 Alle Kosten die in het kader van de Overeenkomst aan Isabel verschuldigd zijn, worden betaald zonder 
recht op verrekening of tegenvordering en vrij van elke inhouding of verrekening, tenzij dat door de wet 
wordt vereist, in welk geval de Klant zich ertoe verbindt om Isabel de bijkomende bedragen te betalen die 
nodig zijn om ervoor te zorgen dat de nettobedragen die Isabel na alle inhoudingen en verrekeningen 
ontvangt, niet lager liggen dan wanneer die betalingen zonder die inhoudingen of verrekeningen waren 
verricht. De in het kader van de Overeenkomst vermelde bedragen omvatten geen toepasselijke belasting 
over de toegevoegde waarde of andere belastingen, die daarbovenop aan de Klant in rekening worden 
gebracht. De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle algemene, regionale of lokale belastingen 
op invoer, gebruik, toegevoegde waarde of bronbelastingen of andere belastingen in verband met de 
levering of het gebruik van het Product. De Klant zal eventueel door Isabel betaalde belastingen of heffingen 
onmiddellijk aan Isabel terugbetalen. 
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8.5 Isabel heeft het recht om de Kosten van tijd tot tijd te wijzigen (met inbegrip van de toepassing van een 
prijsindexering op de Kosten), net zoals Isabel haar tarieven en vergoedingen op grond van de AV van 
Isabel kan wijzigen.  
 

9. Beperking van aansprakelijkheid 
9.1 Isabel kan geenszins, noch contractueel noch niet-contractueel, aansprakelijk worden gesteld voor de 

stopzetting van een oudere versie of uitgave van het Product. De Klant dient elke Gevrijwaarde Partij zowel 
tijdens als na afloop van de Overeenkomst te allen tijde te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle 
vorderingen, eisen, rechtsvorderingen, procedures en verliezen in verband met schendingen van de 
Overeenkomst door de Klant of zijn gebruikers, in verband met nalatigheid of een andere onrechtmatige 
daad of omissie van de Klant of zijn gebruikers in het kader van de Overeenkomst, enige nalatigheid of 
verkeerde voorstelling door de Klant of zijn gebruikers, en/of fouten en nalatigheden bij de uitvoering van 
zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, die leiden tot vorderingen van derden.  

9.2 In geen geval is Isabel (of een van haar licentiegevers en onderliggende dienstverleners) ten aanzien van 
de Klant aansprakelijk voor: (i) andere schade dan bewezen directe schade; en (ii) indirecte schade, 
gevolgschade of soortgelijke schade, schade wegens gederfde winst, gederfde inkomsten, zakelijke 
verliezen, verlies of corruptie van gegevens, verlies van klanten en contracten, verlies van goodwill, de 
kosten voor de aankoop van vervangende goederen of diensten en reputatieschade, ongeacht of deze 
schade het gevolg is van nalatigheid, schending van het contract of van wettelijke verplichtingen of 
anderszins, en vorderingen van derden.  

9.3 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Isabel in het kader van deze BV gelden 
onverminderd de verdere uitsluitingen en beperkingen die Isabel in het kader van de Overeenkomst of het 
toepasselijke recht kan genieten, en gelden alle, in dezelfde mate als voor Isabel, eveneens ten voordele 
van de gelieerde ondernemingen, licentiegevers en onderliggende dienstverleners van Isabel in het kader 
van de Overeenkomst. 

 
10. Gegevensbescherming 
10.1 Wat betreft persoonsgegevens die door of namens de Klant of een gebruiker worden verstrekt in verband 

met de levering en het gebruik van het Product, heeft de Klant de hoedanigheid van 
'verwerkingsverantwoordelijke' (zoals gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming, 
AVG) en heeft Isabel de hoedanigheid van 'verwerker' (zoals gedefinieerd in de AVG). Onverminderd het 
algemene karakter van artikel 8 van de AV, kan Isabel (of een subverwerker van Isabel) in verband met het 
Product de naam, het telefoonnummer, het e-mailadres en de geboortedatum van de vertegenwoordigers 
van de Klant en de gebruikers van het Product (met inbegrip van eSignature-gebruikers) verwerken. 

10.2 Isabel treft passende technische en organisatorische maatregelen in de zin van artikel 32 van de AVG om 
een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te garanderen. Isabel zal ervoor zorgen dat personen die de 
persoonsgegevens verwerken, contractueel gebonden zijn tot geheimhouding of een passende wettelijke 
geheimhoudingsplicht hebben. Voor zover dat volgens de AVG is vereist en rekening houdend met de aard 
van de verwerking en de beschikbare informatie, zal Isabel de Klant helpen om: (i) te voldoen aan de 
verplichtingen die voortvloeien uit artikel 28, lid 3, onder h), en de artikelen 32 tot 36 van de AVG; en (ii) te 
reageren op een vraag van een betrokkene die zijn rechten uit hoofde van de AVG wil uitoefenen. De Klant 
zal Isabel vergoeden voor haar diensten wanneer zij dergelijke bijstand verleent, in overeenstemming met 
de op dat moment geldende tarieven van Isabel of de tarieven die zijn overeengekomen in het 
Bestelformulier dat door Isabel en de Klant voor dergelijke diensten kan worden afgesloten. 

10.3 De Klant verleent Isabel de toestemming om een beroep te doen op andere verwerkers voor de verwerking 
van persoonsgegevens namens Isabel, met inbegrip van, in voorkomend geval en zonder beperking, de 
licentiegevers en onderliggende dienstverleners van Isabel. Isabel moet de Klant informeren over  
voorgenomen wijzigingen in verband met de toevoeging of vervanging van subverwerkers, en de Klant kan 
tegen dergelijke wijzigingen bezwaar maken door Isabel binnen vijftien (15) dagen nadat Isabel de Klant van 
de voorgenomen wijzigingen op de hoogte heeft gebracht, een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving te 
bezorgen. 

10.4 De Klant (in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke) moet: (i) voldoen aan alle toepasselijke 
wettelijke vereisten inzake privacy en gegevensbescherming; en (ii) indien vereist, alle betrokkenen 
voldoende tijdig inlichten over, en van hen alle nodige toestemmingen verkrijgen voor, de verwerking van 
hun persoonsgegevens door Isabel en een relevante subverwerker van Isabel voor de doeleinden die in het 
kader van de Overeenkomst worden overwogen en voor eventuele andere doeleinden die zijn toegestaan 
volgens de AVG en de toepasselijke wetgeving.  

10.5 De Klant moet Isabel en elk van haar subverwerkers verdedigen tegen vorderingen van betrokkenen wier 
persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst worden verwerkt en die voortvloeien uit de niet-
naleving door de Klant van zijn verplichtingen in het kader van of voortvloeiend uit de Overeenkomst, de 
AVG of de toepasselijke wetgeving. 

10.6 Isabel verwerkt de persoonsgegevens alleen op gedocumenteerde instructies van de Klant of zoals 
anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. De Klant garandeert dat alle door hem aan Isabel 
verstrekte instructies wettig zijn. Isabel en haar subverwerkers aanvaarden uitsluitend verplichtingen met 
betrekking tot de gegevens van de Klant of met betrekking tot het gebruik van het Product door de Klant die 
door de toepasselijke wetgeving zijn vereist. 
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10.7 Wat betreft persoonsgegevens die door of namens de Klant of een gebruiker worden verstrekt in verband 
met de levering en het gebruik van het Product, kunnen Isabel en elke betreffende subverwerker van Isabel 
deze gegevens bewaren voor de duur van de Overeenkomst en tot drie (3) maanden daarna, of voor een 
langere periode zoals dat mogelijk volgens de AVG of de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan of 
vereist. Isabel (en elke relevante subverwerker van Isabel) kan die persoonsgegevens daarna wissen.  

10.8 Alle termen die in dit artikel 'Gegevensbescherming' worden gebruikt, moeten worden geïnterpreteerd in 
overeenstemming met hun betekenis in het kader van de AVG en de betreffende Belgische wetgeving 
inzake gegevensbescherming. 

 
11. Duur en beëindiging 
11.1 De Overeenkomst treedt in werking zodra Isabel het Abonnementsaanvraagformulier heeft aanvaard en blijft 

van kracht voor de duur van alle Productabonnementen die de Klant op grond van het 
Abonnementsaanvraagformulier heeft gekocht. De initiële duur van een Productabonnement begint op de 
activeringsdatum van het Product, namelijk de datum waarop er een registratie-e-mail wordt verzonden naar 
de aangewezen gebruiker van de Klant die in het Abonnementsaanvraagformulier is geïdentificeerd. Na het 
verstrijken van de initiële duur worden abonnementen automatisch en stilzwijgend verlengd voor 
opeenvolgende periodes van één jaar (elk een 'verlengingsperiode'), tenzij een van beide partijen de andere 
partij ten minste drie (3) maanden vóór het verstrijken van de initiële duur of een (latere) verlengingsperiode 
schriftelijk op de hoogte brengt dat het abonnement niet wordt verlengd. 

11.2 De Klant erkent en stemt ermee in dat elk gebruik van het Product dat niet valt binnen het 
toepassingsgebied van de licentie of de rechten die in het kader van de Overeenkomst zijn toegekend, tenzij 
dit gebruik uitdrukkelijk schriftelijk werd goedgekeurd door een naar behoren gemachtigde 
vertegenwoordiger van Isabel, Isabel het recht geeft om een of meer licenties of rechten die in het kader van 
deze Overeenkomst zijn toegekend onmiddellijk te beëindigen (of, naar keuze van Isabel, op te schorten) 
wegens een wezenlijke schending door de Klant, zonder dat er verdere formaliteiten vereist zijn en 
onverminderd andere rechten of rechtsmiddelen waarover Isabel krachtens de Overeenkomst of de 
toepasselijke wetgeving beschikt. 

11.3 Elke schending van de licentie- of gebruiksvoorwaarden van het Product door de Klant of die aan de Klant 
kan worden toegeschreven, en elk inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van Isabel (of, in 

voorkomend geval, de betreffende licentiegever of onderliggende dienstverlener van Isabel) door de Klant of 
die aan de Klant kan worden toegeschreven, zal in elk geval worden beschouwd als een schending die niet 

kan worden gecorrigeerd en die Isabel het recht geeft om de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk, naar 
keuze van Isabel) onmiddellijk, na kennisgeving en zonder tussenkomst van de rechtbank, te beëindigen.  

11.4 Wanneer de Overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd, (i) moet de Klant Isabel onmiddellijk 
alle vergoedingen en andere bedragen betalen die krachtens de Overeenkomst door Isabel zijn verdiend of 
aan Isabel zijn verschuldigd, tot en met de datum van beëindiging, met inbegrip van (niet-volledige lijst) het 
volledige abonnementsgeld; en (iii) zullen alle licenties en rechten die krachtens de Overeenkomst aan de 
Klant zijn toegekend, automatisch worden beëindigd en moet de Klant alle kopieën (in welke vorm of op 
welke drager dan ook) van het Product en de Vertrouwelijke Informatie van Isabel die in het bezit zijn van de 
Klant of waarover de Klant de controle heeft, aan Isabel terugbezorgen. 

 
12. Hosting 
12.1 Het Product wordt, geheel of gedeeltelijk, gehost in Microsoft Azure (http://azure.microsoft.com) en Isabel (of 

haar onderliggende dienstverlener) kan, in verband met de Overeenkomst en het Product, Microsoft Azure 
Managed Services ('Hostingdiensten') leveren aan de Klant. De Klant verklaart en garandeert dat hij de 
algemene voorwaarden van de laatste versie van de Microsoft-gebruiksvoorwaarden zoals beschikbaar op 
http://www.microsoft.com/licensing/contracts (de 'Microsoft-voorwaarden') aanvaardt, en erkent en stemt 
ermee in dat Microsoft het recht behoudt om deze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen.  

12.2 Onverminderd andere beperkingen, disclaimers en uitsluitingen die mogelijk van toepassing zijn in het kader 
van of krachtens de Overeenkomst of de Microsoft-voorwaarden, erkent de Klant dat de Hostingdiensten 
zullen worden uitgevoerd in speciale Microsoft Azure-datacenters. Indien een tekortkoming aan de service 
level agreement te wijten is aan een ongeluk, misbruik of een gebruikswijze die niet verenigbaar is met de 
Microsoft-voorwaarden of de Overeenkomst, zijn verklaringen of garanties die daarin mogelijk worden 
vermeld over het Product of de kwaliteit van de dienstverlening van de bijbehorende hostingdiensten, niet 
van toepassing en worden alle andere expliciete, niet-expliciete of wettelijke garanties uitgesloten, met 
inbegrip van garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, toereikende 
kwaliteit, eigendomsrecht of niet-schending van rechten. De Klant erkent en aanvaardt dat Isabel in geen 
geval garanties verstrekt voor de Microsoft Azure-hostingdiensten. 

12.3 De Klant geeft Microsoft namens zichzelf en namens elk van zijn gebruikers de toestemming om alle 
Persoonsgegevens te verwerken zoals voorzien in de Overeenkomst. De Klant begrijpt en aanvaardt, 
namens zichzelf en namens zijn gebruikers, dat alle Persoonsgegevens die door Microsoft worden 
verzameld, kunnen worden doorgegeven naar en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waar 
Microsoft of diens contractanten over een vestiging beschikken. 

12.4 Indien en voor zover Isabel, een licentiegever of onderliggende dienstverlener van Isabel, of Microsoft, 
aansprakelijk zou zijn voor de Hostingdiensten, is de maximale aansprakelijkheid van elk van hen hoofdelijk 
en gezamenlijk voor alle vorderingen met betrekking tot de Hostingdiensten uitsluitend beperkt tot directe 
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schade, en zal die aansprakelijkheid in geen geval meer bedragen dan het bedrag van het 
abonnementsgeld dat door de Klant aan Isabel is betaald voor de laatste zes (6) maanden voorafgaand aan 
de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de vordering. Deze beperkingen zijn van toepassing ongeacht de 
vastgestelde aansprakelijkheid op basis van een schending van het contract, risicoaansprakelijkheid, 
schending van garantievoorwaarden of een andere rechtsgrond en voor zover dat door de toepasselijke 
wetgeving is toegestaan, en ze gelden verder onverminderd andere beperkingen van aansprakelijkheid 
waarop Isabel, haar onderliggende licentiegever of dienstverlener, of Microsoft krachtens de Overeenkomst 
of de toepasselijke wetgeving aanspraak kan maken. 

 
13. Tijdregistratie en certificering 
13.1 Het Product kan functies voor tijdregistratie en certificering bevatten. Tijdregistratie en certificering worden 

aangeboden door derden (elk een 'Derde leverancier van vertrouwensdiensten'), zoals aangegeven in de 
Overeenkomst. De Klant verklaart en garandeert dat hij de algemene voorwaarden van alle derden (elk 'de 
Voorwaarden voor vertrouwensdiensten') zoals beschikbaar op de respectieve websites aanvaardt, en 
erkent en stemt ermee in dat deze derden het recht behouden om deze voorwaarden op elk moment 
eenzijdig te wijzigen. 

13.2 De Klant geeft alle derden die betrokken zijn bij de functies van tijdregistratie en certificering, namens 
zichzelf en namens elk van zijn gebruikers de toestemming om alle persoonsgegevens te verwerken zoals 
voorzien in de Overeenkomst en de toepasselijke Voorwaarden voor vertrouwensdiensten. Alle 
persoonsgegevens die door deze derden worden verzameld, kunnen worden doorgegeven naar en verwerkt 
in de Verenigde Staten of een ander land waar deze derden of hun contractanten over een vestiging 
beschikken. 

13.3 Indien en voor zover Isabel, de onderliggende licentiegever of dienstverlener van Isabel, of een Derde 
leverancier van vertrouwensdiensten, aansprakelijk zou zijn voor de tijdregistratie of de 
certificeringsdiensten, of beide, is de maximale aansprakelijkheid van elk van hen hoofdelijk en gezamenlijk 
voor alle vorderingen met betrekking tot de tijdregistratie- en certificeringsdiensten uitsluitend beperkt tot 
directe schade, en zal die aansprakelijkheid in geen geval meer bedragen dan het bedrag van het 
abonnementsgeld dat door de Klant aan Isabel is betaald voor de laatste zes (6) maanden voorafgaand aan 
de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de vordering. Deze beperkingen zijn van toepassing ongeacht de 
vastgestelde aansprakelijkheid op basis van contractbreuk, risicoaansprakelijkheid, schending van 
garantievoorwaarden of een andere rechtsgrond en voor zover dat door de toepasselijke wetgeving is 
toegestaan, en ze gelden verder onverminderd andere beperkingen van aansprakelijkheid waarop Isabel, 
haar onderliggende licentiegever of dienstverlener, of een Derde leverancier van vertrouwensdiensten 
krachtens de Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving aanspraak kan maken.  

 
14. Varia 
14.1 De Overeenkomst kan (geheel of gedeeltelijk) door Isabel worden gewijzigd of aangepast zoals bepaald in 

dit document of anderszins door een schriftelijk document ondertekend door een naar behoren gemachtigde 
vertegenwoordiger van Isabel. Afstandsverklaringen zijn niet geldig tenzij ze schriftelijk zijn opgesteld en 
ondertekend door de partij die de afstandsverklaring toekent, en alle dergelijke verklaringen van afstand of 
toestemmingen zijn alleen van kracht in het specifieke geval en voor het doel waarvoor ze zijn verleend, en 
vertegenwoordigen geen voortdurende verklaring van afstand. Alle kennisgevingen die bedoeld zijn voor 
ontvangst door de Klant, worden geacht afgeleverd en van kracht te zijn op het tijdstip van verzending naar 
het geregistreerde e-mailadres van de administrator van het Productportaal van de Klant. De Overeenkomst 
vormt de volledige overeenkomst en verstandhouding tussen de partijen over het onderwerp hiervan en 
vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, verklaringen of verstandhoudingen tussen 
de partijen over het onderwerp van deze Overeenkomst.  

14.2 Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de uitvoering of de niet-
uitvoering van verplichtingen in het kader van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht. Onder 
overmacht wordt verstaan: een tijdelijk of blijvend onvermogen van een partij om haar verplichtingen na te 
komen, ten gevolge van onvermijdelijke, onvoorspelbare en externe feiten en omstandigheden waarover die 
partij redelijkerwijs geen controle heeft. Onverminderd het algemene karakter van het voorgaande worden 
de volgende gebeurtenissen of omstandigheden in ieder geval beschouwd als overmacht: oorlog of 
oorlogsgevaar, oproer of opstand van de burgers, brand veroorzaakt door een externe ramp, een door de 
overheid opgelegd import- of exportembargo, overstromingen, een internetstoring, nalatigheid of niet-
nakoming van contractuele verplichtingen door derden, staking of sociale acties en voorts alle 
omstandigheden die door beide partijen als overmacht worden beschouwd.  

 
[EINDE VAN DE BIJZONDERE VOORWAARDEN] 


