
 
 

 

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DATABANK EN DE lefac.com -

DIENSTEN 

 

 

 

AANHEF 

 

TBS is de auteur en producent van een databank, lefac.com, die informatie bevat over de markt van reclameadverteerders. 

Deze databank integreert bijgevolg persoonsgegevens in de zin van de zogenaamde Europese “GDPR”-regelgeving 

(General Data Protection Regulation) 

 

De KLANT is de entiteit die geabonneerd is op het BESTAND VAN COMMUNICATIEACTOREN volgens de 

bepalingen van het bijgevoegde voorstel dat ondertekend wordt teruggezonden naar TBS. 

 

De KLANT heeft na inzage van de lefac.com -databank en de inhoud ervan, alsook van de bijkomende prestaties 

voorgesteld door TBS, daar als gebruiker over willen beschikken voor de behoeften van zijn eigen commerciële prospectie 

onder de voorwaarden bepaald in deze overeenkomst. 

De KLANT verbindt zich ertoe daarvan een gebruik in acht te nemen in overeenstemming met de samengevoegde 

bepalingen van de Begische wet van 8 december 1992 betreffende bescherming van de persoonlijke levensfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en van de Europese Verordening inzake de bescherming van de 

persoonsgegevens “AVG” (of “GDPR” “General Data Protection Regulation”) zoals die tot op heden bestaan en zoals ze 

zouden kunnen worden gewijzigd, en met elke andere regel, wet, aanbeveling, verordening van de Franse 

Gegevensbeschermingsautoriteit of enige bevoegde Europese Gegevensbeschermingsautoriteit; dit onder meer in het licht 

van de overeenstemming ervan met de GDPR, waartoe de KLANT zich verbindt; 

 

TBS aanvaardt aan de KLANT een gebruiksrecht toe te kennen van de lefac.com -databank en een bevoorrechte toegang 

tot de aanvullende prestaties ervan. 

De lijst van deze prestaties wordt gedetailleerd beschreven in bovenstaande overeenkomst, ondertekend door de KLANT. 

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 

 

lefac.com-adverteerders/media/regie: Het geheel of een gedeelte van de door TBS aangelegde en op regelmatige basis 

bijgewerkte databank met informatie betreffende de markt van reclameadverteerders, media en regies die de gegevens 

(maatschappelijke benaming, adres, activiteitensector en internetadres indien mogelijk) bevat van de belangrijkste 

adverteerders van het (of de) door de KLANT onderschreven land(en) en contactpersonen (naam, voornaam, functie, 

telefoon, fax en e-mailadres indien mogelijk). De toegang tot deze databank gebeurt door het gebruik van een webinterface 

die werd gecreëerd en ontwikkeld door TBS. 

 

lefac-agentschappen: Het geheel of een deel van de door TBS aangelegde en op regelmatige basis bijgewerkte databank 

met informatie betreffende de markt van de creatieve en media-agentschappen die de gegevens van de belangrijkste 

agentschappen (maatschappelijke benaming, adres, activiteitensector en internetadres indien mogelijk) en contactpersonen 

in het agentschap (naam, voornaam, functie, telefoon, fax en e-mailadres indien mogelijk) bevat. De toegang tot deze 

databank gebeurt door het gebruik van een webinterface die werd gecreëerd en ontwikkeld door TBS. 
 

lefac.com: Toegang tot de databanken lefac.com -adverteerders en lefac.com-agentschappen door gebruik van de 

webinterface op een server die wordt gehost door een door TBS gekozen toegangsleverancier. 

De Excel-extractie is beperkt tot 7.000 contactpersonen per extractie, 2 Excel-extracties per dag en 4 Excel-extracties per 

week en per. 

 
 

 

 



In dit opzicht wordt de KLANT naar behoren geïnformeerd dat het hem toekomt toe te zien op de naleving van zijn eigen 

vertrouwelijkheidsbeleid dat hij verplicht is na te leven en te doen naleven ten aanzien van al zijn personeel, zijn 

handelspartners en zijn onderaannemers opdat laatstgenoemden inzake bescherming van persoonsgegevens een niveau 

op het gebied van kwaliteit, loyaliteit, vertrouwelijkheid en veiligheid zouden toekennen dat minstens gelijk is aan het 

niveau dat TBS aan zijn KLANT verzekert. 

De KLANT erkent uitdrukkelijk dat het hem strikt verboden is de technologieën, de knowhow of de inhoud van de 

databank te gebruiken voor commerciële doeleinden om een of meerdere gelijkaardige databanken op te zetten die met 

lefac.com kunnen concurreren. 

Bovendien verbindt de KLANT er zich onherroepelijk toe geen permanente of voorlopige reproductie uit te voeren van 

lefac.com, geheel of gedeeltelijk, met alle middelen en in alle vormen, noch een vertaling, aanpassing, schikking of enige 

andere wijziging van lefac.com en de daaruit voortvloeiende reproductie van de lefac.com. 

 

 

 

WieWerktMetWie: Het geheel of een gedeelte van de databank met informatie over de links 

agentschappen/adverteerders die regelmatig wordt bijgewerkt. De toegang tot deze databank gebeurt door het gebruik 

van een webinterface die werd gecreëerd en ontwikkeld door TBS. 

 

Betrokkene of Data Subject: Persoon waarop de verzameling, het beheer, de overdracht, de hosting of de opslag van 

zijn persoonsgegevens betrekking heeft waarvoor hij zijn vrije en geïnformeerde toestemming heeft gegeven na 

voorafgaande informatie te hebben ontvangen over de voorgenomen verwerking van zijn gegevens. 

 

ARTIKEL 2 – WAARSCHUWINGEN 

De KLANT kent het internet en het World Wide Web al en maakt er gebruik van. Het internet is een open en informeel 

netwerk dat bestaat uit de internationale interconnectie van IT-netwerken die de TCP/IP-norm gebruiken. Het beheer van 

het internet is aan geen enkele centrale entiteit onderworpen. Elk deel van dit netwerk is eigendom van een openbare, 

particuliere of onafhankelijke instantie. De werking ervan berust op de samenwerking tussen de operatoren van de 

verschillende netwerken zonder dat er een leveringsverplichting of een verplichting inzake kwaliteit van de levering 

bestaat tussen de operatoren. De netwerken kunnen een ongelijk transmissievermogen en een eigen gebruiksbeleid 

hebben. Niemand kan de goede werking van het internet in zijn geheel garanderen. 

De implementatie van software en een databank dient nauwlettend te worden opgevolgd door de KLANT, die bevoegd 

personeel moet aanstellen dat zich bewust is van de gebruiksvoorwaarden van het softwarepakket. 

De KLANT verklaart dat hij ervan op de hoogte is dat, rekening houdend met de techniciteit van de software en van de 

databank en met de verandering van methode die noodzakelijk kan zijn voor het gebruik ervan, het uit voorzorg en in de 

mate van het mogelijke verkieslijk is om in eerste instantie te werken parallel met de methodes die voorheen in zijn 

onderneming werden gebruikt. 

De KLANT verklaart dat hij tevens op de hoogte is van het feit dat het bewaren van de gegevens op één enkele drager 

niet wordt aanbevolen en dat, volgens een georganiseerd en gerespecteerd plan, telkens als dat nodig is, meervoudige 

back-ups moeten worden uitgevoerd op verschillende dragers, opgeslagen op afzonderlijke plaatsen, en dat hij, bij gebreke 

daarvan, op een onherstelbare wijze gegevens dreigt te verliezen en de volledige verantwoordelijkheid zal dragen in geval 

van verhaal van een persoon waarop de inzameling van de persoonsgegevens betrekking heeft. 

Deze waarschuwingen zijn niet eigen aan de software en de softwaredatabank die het voorwerp uitmaken van deze 

overeenkomst, maar vormen courante voorzorgsmaatregelen die inherent zijn aan het gebruik van elk informaticasysteem. 

 

ARTIKEL 3 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 

TBS verleent aan de KLANT, die het aanvaardt, het niet-overdraagbare en niet-exclusieve recht om, strikt persoonlijk, 

voor de behoeften van zijn interne commerciële prospectie gebruik te maken van “lefac.com”, dat in ieder geval de 

exclusieve eigendom blijft: 

voor lefac.com -adverteerders en lefac.com -agentschappen, van de vennootschap TBS, in haar hoedanigheid van auteur. 

 

Daartoe is de KLANT, volgens zijn in de overeenkomst bepaalde abonnementsformule, gerechtigd om een uittreksel te 

maken van de verstrekte informatiegegevens en ze, in voorkomend geval te reproduceren op papieren, magnetische of 

elektronische drager en dit uitsluitend voor persoonlijke doeleinden waarvoor hij in het licht van zijn eigen 

beroepsaansprakelijkheid zal instaan voor de verwerking wegens het persoonlijke doel dat hij daaraan zal toewijzen, in 

de hoedanigheid van Controleur van gegevens en verwerkingsverantwoordelijke. 

 

De KLANT verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om zijn personeel en elke persoon die voor zijn rekening 

werkt op de hoogte te brengen van de bepalingen van deze clausule en de naleving ervan te doen verzekeren, waarbij de 

KLANT zich in de zin van artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek sterk maakt voor de naleving door zijn personeel van 

de bepalingen van deze clausule. 



verlies van cliënteel, om het even welke commerciële stoornis, imagoverlies geleden door de KLANT of door een derde 

die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van lefac.com. 

Wordt gelijkgesteld met onrechtstreekse schade en opent bijgevolg geen enkel recht op vergoeding, elke vordering gericht 

tegen de KLANT door een derde, met name elke klacht van een derde betrokkene waarvan de persoonsgegevens mogelijk 

niet overeenkomstig de GDPR-voorschriften verzameld, opgeslagen of gebruikt zouden zijn door de KLANT. 

In het algemeen kan TBS niet aansprakelijk worden gesteld voor een handelsstoornis die zou kunnen voortvloeien uit de 

onmogelijkheid om toegang te krijgen tot lefac.com, ongeacht de duur ervan, of die bijvoorbeeld zou kunnen voortvloeien 

uit het gebruik van onjuiste informatie in lefac.com (of frauduleus gebruik van gegevens door opzettelijk of onvrijwillig 

toedoen van de KLANT). 

 

 
 

ARTIKEL 4 - DUUR 

Deze overeenkomst wordt gesloten voor een initiële duur van één jaar vanaf de ondertekening van deze overeenkomst. 

Ze wordt vervolgens stilzwijgend verlengd per periode van één jaar, behoudens opzegging door een van beide partijen, 

per aangetekende brief met ontvangstbewijs verzonden met een opzeggingstermijn van drie maand voorafgaand aan de 

verjaardag van de ondertekening van deze overeenkomst of vervroegd zoals bepaald in het hierna vermelde artikel 

“opzegging”. 

 

ARTIKEL 5 - PLAATSING VAN lefac.com 

De KLANT mag lefac.com enkel gebruiken voor de eigen behoeften van zijn inrichting gelegen op het in de 

overeenkomst vermelde adres. 

 

lefac.com wordt geïnstalleerd op de TBS-server bij een door TBS gekozen host die toegankelijk is via een 

internetverbinding. 

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat TBS door geen enkele resultaats- of middelenverbintenis gehouden is betreffende de 

door de host van de server geleverde diensten. Er wordt in het bijzonder verduidelijkt dat de interventietermijn bij een 

materiële storing van de server 2 uur bedraagt tijdens de werkuren en werkdagen, 8 uur buiten de werkdagen en 48 uur 

tijdens het weekend. 

 

TBS behoudt zich het recht voor de technische kenmerken van haar server en de keuze van haar leveranciers te allen tijde 

te wijzigen. Deze wijzigingen moeten echter toelaten om prestaties aan te bieden die ten minste gelijkwaardig zijn aan de 

geleverde prestaties die worden bepaald door deze overeenkomst. 

 

Rekening houdend met de complexiteit van de wereldwijde netwerken, de ongelijkheid van het vermogen van de 

verschillende subnetwerken, de instroom op bepaalde uren van de gebruikers en de verschillende “knelpunten”, is de 

aansprakelijkheid van TBS beperkt tot de hardware en software geïnstalleerd op haar server. 

 

De aansprakelijkheid van TBS kan in geen geval in het gedrang worden gebracht indien haar server onbeschikbaar was 

omwille van overmacht zoals langdurige storing van het openbare elektriciteitsdistributienet, stakingen, rellen, oorlogen, 

stormen, aardbeving, defect van het openbare telecommunicatienetwerk, verlies van internetconnectiviteit te wijten aan 

openbare en private operatoren waarvan de KLANT afhangt. 

 

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat TBS slechts onderworpen kan zijn aan een middelenverbintenis in het kader 

van de uitvoering van deze overeenkomst, hetgeen de KLANT zonder voorwaarden aanvaardt. 

 

Met name erkent de KLANT dat TBS, omwille van de specificiteit van de realisatie van dergelijke databanken, die met 

name verband houdt met de verwerking en de verspreiding van een grote hoeveelheid informatie, de diversiteit van de 

bronnen en de belangrijke en frequente wijzigingen die deze gegevens kunnen beïnvloeden, de KLANT niet kan 

garanderen dat de databanken vrij zijn van fouten, volledig zijn en voortdurend bijgewerkt zijn. 

 

In ieder geval gebeurt het gebruik van lefac.com enkel onder de controles, de leiding en de verantwoordelijkheid van de 

KLANT, die dus de informatie uit lefac.com op eigen risico gebruikt en als enige verantwoordelijk is voor de beslissingen 

die worden genomen of de keuzes die worden gemaakt op basis van deze informatie, zonder mogelijk verhaal tegen TBS. 

 

In geen enkel geval is TBS aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals handelsschade, omzetverlies, 



 

 

 

 

 

In het geval dat de aansprakelijkheid van TBS, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit deze overeenkomst, in 

het gedrang zou komen, is het bedrag van de schadevergoeding tot betaling waarvan zij zou kunnen worden veroordeeld, 

uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de jaarlijkse vergoeding die door de KLANT daadwerkelijk aan TBS is betaald 

in de loop van het jaar dat de schade zich heeft voorgedaan. 

 
 

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN 

a) De KLANT verbindt zich ertoe lefac.com enkel te gebruiken voor zijn eigen commerciële prospectie. 

 

b) De KLANT verbindt zich ertoe lefac.com op geen enkele wijze aan derden bekend te maken. Hij verbindt zich ertoe 

dit verbod op te leggen aan al zijn bevoegde werknemers of gebruikers. 

 

Hij zal geen enkele gedeeltelijke of volledige reproductie van lefac.com uitvoeren of laten uitvoeren, ongeacht de vorm 

ervan, behalve in de voorwaarden bedoeld in artikel 3 van deze overeenkomst of in het geval dat lefac.com geïnstalleerd 

is op de server van de KLANT, om een back-up of een archivering uit te voeren, waarbij alle nodige voorzorgen worden 

genomen om de auteursrechten van TBS op lefac.com te beschermen. 

 

In geval van opzegging van dit contract, door TBS of door de KLANT om welke reden dan ook, verbindt laatstgenoemde 

zich ertoe om elk informatiegegeven dat afkomstig is van lefac.com van elke drager te wissen en het niet meer te gebruiken. 

 

De KLANT verbindt zich ertoe TBS hiervan het bewijs te leveren met toepassing van de beginselen van de GDPR die 

een verplichting tot teruggave of vernietiging van gegevens opleggen wanneer de betrokkene zijn recht van verzet of zijn 

recht op vergetelheid uitoefent. 

 

c) Het is aan de KLANT om onder zijn verantwoordelijkheid te waken over het goede gebruik van lefac.com. 

 

d) Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT: 

- zich ervan te vergewissen dat de structuren van zijn onderneming rekening houden met de nieuwe voorwaarden die het 

gebruik van lefac.com inhoudt en desgevallend de nodige organisatorische maatregelen te treffen, 

- voldoende inspanningen te leveren om zijn personeel op te leiden, 

- zijn personeel op de hoogte te brengen van mogelijke fouten bij de eerste handelingen. 

 

e) De KLANT verklaart een interne organisatie te hebben opgezet die aangepast is aan de beveiliging van de installatie, 

het bezit en het gebruik van lefac.com, zodat in het bijzonder enkel de naar behoren gemachtigde gebruikers toegang hebben 

tot de gebruikersnamen en wachtwoorden die het gebruik van lefac.com mogelijk maken. 

 

ARTIKEL 8 - EIGENDOM 

TBS garandeert dat zij de auteur en producent is van de informatiedatabanken lefac.com-adverteerders/ media /regies en 

lefac.com-agentschappen 

 

TBS is, in haar hoedanigheid van auteur en producent, de enige houder van de intellectuele eigendomsrechten op de 

software, de databank en de gegevens die lefac.com vormen, alsook alle documentatie, rapporten of studies die erop 

betrekking hebben, ongeacht de vorm ervan, die door TBS worden geproduceerd in het kader van haar prestaties. 

 

De KLANT verbindt zich ertoe: 

- de intellectuele eigendomsrechten van TBS en haar legitieme belangen niet rechtstreeks of onrechtstreeks te schaden, 



In het kader van een gebruik met export van persoonsgegevens vanuit lefac.com draagt de KLANT een volledige 

verantwoordelijkheid voor de overgedragen gegevens, zowel op het vlak van de vertrouwelijkheid en de veiligheid tijdens 

de overdracht, als ten aanzien van het gebruik, de exploitatie, de hosting en de bewaring van die gegevens die er achteraf 

van zullen worden gemaakt: de overdracht van de verrichte gegevens houdt de facto de overdracht van 

verantwoordelijkheid voor de verwerking door de KLANT in. 

Bijgevolg ontslaat TBS zichzelf van elke aansprakelijkheid in geval van schending van de bepalingen van de GDPR in 

geval van overdracht van persoonsgegevens door de KLANT. 

 

 

 

Elke partij is gehouden tot het absolute beroepsgeheim betreffende alle informatie van welke aard ook met betrekking tot 

beide partijen, lefac.com, de methoden en diensten waartoe zij in het kader van deze overeenkomst toegang zou hebben. 

Elke partij verbindt zich ertoe deze bepalingen te doen naleven door haar personeel en elke aangestelde of derde die om 

welke reden ook zou kunnen optreden bij de uitvoering van deze overeenkomst. 

 
 

Elke Partij verbindt zich ertoe de gepaste middelen in te zetten om de vertrouwelijkheid te bewaren van de informatie en 

documenten waartoe zij ter gelegenheid van de uitvoering van deze overeenkomst toegang zullen hebben gehad. 

 

ARTIKEL 10 – FINANCIËLE MODALITEITEN 

De KLANT heeft ingetekend op de optie en de tariefvoorwaarden opgenomen in het door hem aanvaarde commerciële 

voorstel. 

TBS zal jaarlijks haar te vervallen termijnfacturen uitgeven, inclusief de extra belastingen. Alle facturen zijn contant 

betaalbaar. 

 

TBS heeft de mogelijkheid om het bedrag van de vergoeding jaarlijks te herzien in functie van de schommelingen van de 

Syntec-index. De referentie-Syntec-index is die van de maand april voorafgaand aan de datum van ondertekening van de 

overeenkomst. 

 

Indien een factuur onbetaald zou blijven op de vervaldag en na de verzending van een ingebrekestelling tot betaling die 

tien dagen na de verzending ervan zonder gevolg is gebleven, kan TBS, zonder haar aansprakelijkheid in het gedrang te 

brengen, al haar prestaties die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst opschorten. Er zullen van rechtswege en 

zonder voorafgaande ingebrekestelling vertragingsboetes verschuldigd zijn voor elke som die onbetaald is op de 

vervaldatum, berekend aan een rentevoet gelijk aan 1,5 maal de wettelijke rentevoet. Deze schorsing is ten laste van de 

KLANT die zich ertoe verbindt alle gevolgen ervan te dragen, met name de prijsverhogingen en de vertragingen in de 

interventietermijnen. 

 

ARTIKEL 11 – SAMENWERKING TUSSEN DE PARTIJEN 

TBS is door de KLANT uitdrukkelijk gemachtigd zijn naam te gebruiken als commerciële referentie bij zijn prospecten 

en klanten. 

 

Partijen komen overeen om nauw samen te werken in het kader van hun commerciële relatie. 

 

De Partijen verbinden zich ertoe om alle moeilijkheden die zij zouden kunnen ondervinden met betrekking tot hun 

ervaring mee te delen naarmate de uitvoering van het contract vordert, zodat ze zo snel mogelijk in aanmerking kunnen 

worden genomen en zo kunnen bijdragen tot het welslagen van het geheel. 

 

ARTIKEL 12 – WET INFORMATICA EN VRIJHEDEN / OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE 

VERORDENING INZAKE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

De Partijen verbinden zich ertoe de nodige verklaringen af te leggen bij GBA- Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van de wet van 8 december 1992, Wet tot bescherming 

van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en van de Europese verordening 

inzake de bescherming van persoonsgegevens, de zogenaamde “AVG” (of “GDPR” General Data Protection Regulation) 

zoals ze op heden bestaan en zoals ze zouden kunnen worden gewijzigd en overeenkomstig elke andere regel, wet, 

aanbeveling, verordening van de Franse Gegevensbeschermingsautoriteit of van enige bevoegde Europese 

Beschermingsautoriteit. 



ARTIKEL 13 - BEËINDIGING 

In geval van niet-naleving door de KLANT van een van de clausules van deze overeenkomst en in het bijzonder in geval 

van niet-betaling van de bedragen die verschuldigd zijn met toepassing van artikel 10 van deze overeenkomst, een maand 

na de vervaldag ervan, kan TBS deze overeenkomst van rechtswege beëindigen, vijftien dagen na de verzending van een 

ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven. 

TBS kan deze overeenkomst van rechtswege onmiddellijk en zonder opzegging beëindigen in geval van ontbinding of 

vereffening van de KLANT, schending van de geheimhoudingsclausule of schending van de clausule betreffende de Wet 

Informatica en Vrijheden. 

De beëindiging van deze overeenkomst zal de KLANT niet ontslaan van zijn financiële verplichtingen ten aanzien van 

TBS, ontstaan vóór de datum van beëindiging. In alle gevallen zullen de door TBS gefactureerde of factureerbare 

 

 

 

 

Het is de KLANT die moet garanderen dat de verwerking van de persoonsgegevens, die het voorwerp is van de overdracht 

in zijn bezit, overeenstemt met de nationale, Europese en internationale teksten inzake de bescherming van 

persoonsgegevens. 

 

De KLANT kan de aansprakelijkheid van TBS niet in het gedrang brengen zodra hij een export (Excel of andere) van de 

gegevens van lefac.com heeft uitgevoerd. 

 

Daarentegen verbindt de KLANT zich ertoe TBS steunen en te vrijwaren voor elke veroordeling die tegen haar (of tegen 

een van haar dochtervennootschappen) zou kunnen worden uitgesproken, wanneer een betrokkene een vordering zou 

instellen tegen TBS waarvan de schade geheel of gedeeltelijk zou zijn veroorzaakt door de overdracht van zijn 

persoonsgegevens, die door de KLANT werd verricht in strijd met de regels van de GDPR. 

 

De KLANT verbindt zich ertoe dat elke e-mail gericht aan natuurlijke personen die in de lefac.com-databank zijn vermeld, 

een geldig adres bevat dat de bestemmeling toelaat een verzoek in te dienen om te bekomen dat de verzending van 

dergelijke brieven ophoudt. De KLANT verbindt zich ertoe geen e-mail meer te richten aan enige persoon die dit vraagt 

en hem binnen de termijn van een maand in kennis te stellen van het in aanmerking nemen van zijn verzoek en van de 

verwijdering van de persoonsgegevens van de betrokkene uit zijn eigen databank. 

 

De KLANT verbindt zich ertoe TBS hiervan onverwijld op de hoogte te brengen opdat TBS binnen dezelfde termijn de 

bijwerking van de databank zou uitvoeren. 

 

De KLANT verbindt zich ertoe geen elektronische berichten te versturen naar de contactpersonen die in de lefac.com- 

databank worden vermeld met camouflage of verberging van de identiteit van de verzender in wiens naam de mededeling 

wordt gedaan. De KLANT zal zijn transparantieplicht naleven door zich er dus toe te verbinden het adres van de verzender 

systematisch in de tekst van zijn bericht te vermelden. 

 

De KLANT wordt op de hoogte gebracht en aanvaardt dus dat bij een verzending van een e-mail naar de contactpersen 

vermeld in de lefac.com-databank, systematisch een brief wordt verstuurd naar TBS die de effectieve vermelding in de tekst 

van het bericht kan controleren: van het geldige adres dat de bestemmeling toelaat te vragen geen e-mails meer te 

ontvangen en van het adres van de afzender. 

 

Om de lefac.com-databank niet te overbelasten, wat tot gevolg zou hebben dat het risico op blacklisting van de KLANT 

door anti-spammotoren zou toenemen, verbindt de KLANT zich ertoe niet meer dan 1 à 2 e-mails per maand te verzenden 

op basis van lefac.com-gegevens, buiten een eventuele lijst van bestemmelingen waarvoor de KLANT een voorafgaande 

toestemming zou hebben verkregen. 

 

Indien een dergelijk proces en alle voormelde bepalingen niet worden nageleefd, stelt de KLANT zich bloot aan een 

vordering van TBS wegens foutieve contractuele wanprestatie. 

 

De KLANT erkent op de hoogte te zijn gebracht dat hij, indien hij een lefac.com-abonnement heeft afgesloten voor andere 

landen dan Frankrijk of België, om e-mails te versturen naar de contactpersonen die vermeld zijn in deze databanken, de 

wetgevingen van deze verschillende landen moet naleven, in het bijzonder in de landen zoals Duitsland, Zwitserland, 

Italië en Spanje, waar hij de voorafgaande opt-in (of zelfs dubbele opt-in) moet krijgen van elke contactpersoon. In geval 

van niet-naleving door de KLANT van de interne wetgeving van elk land wijst TBS elke aansprakelijkheid van de hand 

en draagt de KLANT alleen de eventuele gevolgen ervan. 



Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen de Partijen woonplaats op hun respectieve maatschappelijke zetel. 

ARTIKEL 22 - TOEPASSELIJK RECHT 

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. 

 

 

 

bedragen integraal verschuldigd blijven door de KLANT, die uiterlijk binnen de maand na de beëindiging van de 

overeenkomst tot betaling moet overgaan. 

 

ARTIKEL 14 – GEVOLGEN VAN DE BEËINDIGING 

De jaarlijkse vergoeding die betaalbaar is in artikel 10 blijft in alle gevallen volledig verworven door TBS, ongeacht het 

ogenblik van de verbreking van het contract. 

 

In alle gevallen van beëindiging verbindt de KLANT zich ertoe alle materiële elementen, software en documentatie 

betreffende lefac.com in zijn bezit onmiddellijk aan TBS terug te bezorgen. 

 

In alle gevallen van beëindiging verbindt de KLANT zich ertoe alle informatiegegevens uit lefac.com te wissen en ze niet 

meer te gebruiken. 

 

ARTIKEL 15 – OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST 

Deze overeenkomst verbindt alleen de contractanten. Ze kan niet worden overgedragen aan de opvolgers of overnemers 

van de partijen, zonder het schriftelijke en voorafgaande akkoord van de andere partij, onder de voorwaarden van artikel 

1690 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

ARTIKEL 16 - OVERMACHT 

In eerste instantie zal het geval van overmacht volgens de criteria die gewoonlijk worden aangenomen door de rechtspraak 

van de Belgische hoven en rechtbanken de verplichtingen van deze overeenkomst opschorten. 

Indien de overmacht langer dan drie maanden aanhoudt, zal deze overeenkomst op verzoek van de meest gerede partij 

worden beëindigd. 

 

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST 

Deze overeenkomst drukt alle verplichtingen van de partijen uit. 

Elke algemene of specifieke voorwaarde die voorkomt in een document dat door elke partij aan de andere wordt 

verzonden, kan niet in deze overeenkomst worden opgenomen indien zij niet het voorwerp is van een aanhangsel dat door 

beide partijen is ondertekend. 

 

ARTIKEL 18 – GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID 

Indien een van de bepalingen van de overeenkomst nietig is in het licht van een geldende rechtsregel of van een 

rechterlijke beslissing die definitief is geworden, wordt zij geacht ongeschreven te zijn, maar zullen de andere bepalingen 

hun volledige kracht en draagwijdte behouden. 

 

ARTIKEL 19 - WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

Wijzigingen van deze overeenkomst kunnen pas in aanmerking worden genomen na de ondertekening van een aanhangsel 

door beide partijen. 

 

ARTIKEL 20 - BEVOEGDHEID 

In geval van geschil, ongeacht of het betrekking heeft op de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, wordt 

de uitsluitende bevoegdheid toegekend aan de rechtbank van koophandel van Parijs, ongeacht of er al dan niet sprake is 

van meerdere verweerders dan wel of een partij in vrijwaring wordt geroepen. Deze bevoegdheid geldt ook inzake kort 

geding. 

 

ARTIKEL 21 - DOMICILIËRING 


