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Algemene Gebruiksvoorwaarden van het EDEBEX-platform 

 

 
AANHEF: 
 
Dit document is bedoeld om de voorwaarden vast te stellen waaronder de Gebruiker toegang 
heeft tot en gebruik kan maken van het portaal voor online-verkoop en het partnerportaal dat 
Edebex uitbaat op het volgende adres: www.edebex.com (hierna het “Portaal” genoemd). 
 
Het vormt een aanvulling op de andere contractuele bepalingen die tussen de Gebruiker en 
Edebex zijn overeengekomen in het kader van hun overeenkomst die zij hebben gesloten. 
 
Artikel 1. 
 
De toegang van de Gebruiker tot het Edebex-portaal impliceert het bestaan van een 
Overeenkomst tussen de Gebruiker en Edebex (hierna de “Overeenkomst" genoemd). 
 
De beëindiging, om welke reden dan ook, van de Overeenkomst leidt tot de onmiddellijke 
intrekking van alle rechten van toegang tot het Edebex-portaal die aan de Gebruiker en de 
personen voor wie deze verantwoordelijk is, zijn toegekend. 
 
Artikel 2. 
De Gebruiker wijst de personen binnen zijn structuur aan die bevoegd zijn om toegang te 
krijgen tot en gebruik te maken van het Edebex-portaal. 
 
De Gebruiker deelt Edebex de contactgegevens mee van de door hem aangewezen personen 
(naam, voornaam, e-mailadres). 
 
Alleen personen van wie de contactgegevens aan Edebex zijn meegedeeld, zijn bevoegd om 
toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Edebex-portaal. 
 
Artikel 3. 
 
Elke door de Gebruiker aangewezen persoon krijgt een specifieke login en wachtwoord 
toegewezen om toegang te krijgen tot het Portaal. 
 
Deze toegangscodes zijn strikt persoonlijk en mogen in geen geval worden doorgegeven of 
meegedeeld aan andere medewerkers van de Gebruiker of derden zonder de uitdrukkelijke 
voorafgaande toestemming van Edebex. 
 
Alleen personen die daadwerkelijk als werknemer of freelancer binnen de structuur van de 
Gebruiker werkzaam zijn, komen in aanmerking voor een toegangscode voor het Portaal. 
 
Indien een aangewezen persoon het bedrijf verlaat (ontslag, spontaan vertrek, pensionering, 
enz.), verbindt de Gebruiker zich ertoe Edebex onverwijld op de hoogte te brengen. 
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Artikel 4. 
 
De niet-naleving van de toekenningsregels van artikel 2 kan de onmiddellijke beëindiging van 
de toegangsrechten van alle of een deel van de door de Gebruiker aangewezen personen 
rechtvaardigen. 
 
De Gebruiker is als enige verantwoordelijk tegenover Edebex voor het juiste gebruik door de 
door hem aangewezen personen van de door Edebex aan hen verleende toegangs- en 
gebruiksrechten. 
 
De Gebruiker is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die voortvloeit uit de 
ongeoorloofde mededeling van de toegangscodes van de aangewezen personen of uit 
misbruik of frauduleus gebruik van deze toegangsrechten. 
 
Artikel 5. 
 
De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij aan het Edebex-
portaal bezorgt. 
 
De Gebruiker is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die het gevolg is van het 
doorgeven van onjuiste of vervalste gegevens. 
 
Edebex zal er zorg voor dragen dat de door de Gebruiker verstrekte gegevens worden 
verwerkt met strikte inachtneming van de GDPR en uitsluitend met het oog op, enerzijds, het 
verlenen van de diensten waarin de Overeenkomst voorziet en/of aan personen die betrokken 
zijn bij transacties die via het Portaal worden afgesloten, en anderzijds het voldoen aan haar 
wettelijke verplichtingen, onder meer met betrekking tot de toezichthoudende autoriteiten. 
 
Artikel 6. 
 
Elke inbreuk op het Edebex-portaal buiten de regels vastgelegd door deze Algemene 
Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een inbreuk op het Edebex-
computersysteem en zal leiden tot vervolgingen wegens Hacking. 
 
Edebex behoudt zich het recht voor om te allen tijde de toegangsrechten van een door de 
Gebruiker aangewezen persoon te beëindigen, hetzij op verzoek van een administratieve of 
gerechtelijke instantie, hetzij naar eigen goeddunken. 
 

     *** 


