Algemene Regels gebruik 'My SLV’
1. MySLV-Platform. SLV biedt een online applicatie aan onder de merknaam “MySLV”. Het MySLVPlatform wordt beschikbaar gesteld op een “zoals het is” basis. Daarenboven kan de Gebruiker e allen
tijde extra informatie inwinnen bij SLV omtrent het MySLV-Platform. De Gebruker verklaart dan ook
voldoende precontractueel geïnformeerd te zijn over de inhoud, de functionaliteiten en draagwijdte
van het MySLV-Platform.
2. Toepassingsgebied: Door registratie en aanmaken van een account op het MySLV-Platfrom, erkent
de gebruiker van het MySLV-Platform (zijnde een installateur, elektricien, standenbouwer, architect,
bouwbedrijf, projectontwikkelaar of groothandelaar, hierna de “Gebruiker” genaamd) kennis te
hebben genomen van deze (algemene) voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze (algemene)
voorwaarden zijn te allen tijde raadpleegbaar op het MySLV-Platform. Deze voorwaarden hebben
steeds voorrang op enige voorwaarden van de Gebruiker, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige
gelden. Indien SLV nalaat de strikte toepassing te eisen van een van de bepalingen van deze
voorwaarden, kan dit niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van deze rechten.
SLV behoudt zich het recht voor deze (algemene) voorwaarden op ieder moment te wijzigen door een
aanpassing op haar website en/of op het MySLV-Platform. Dergelijke aanpassing zal op redelijke
termijn voorafgaandelijk aangekondigd worden door SLV op het MySLV-Platform.
De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan
de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen
SLV en de Gebruiker, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging,
onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling.
3. Account: Via een gebruikersaccount en de daarbij horende login(s) wordt de Gebruiker toegang
geboden tot het MySLV-Platform.
Toegang tot het MySLV-Platform impliceert een recht op gebruik van de diensten en functionaliteiten
beschikbaar op het MySLV-Platform ten gunste van de Gebruiker. In geen geval impliceert dit enige
eigendomsoverdracht van (de diensten van) het MySLV-Platform door SLV aan de Gebruiker.
Een gebruikersaccount bevat de locatie en toegangscodes waarmee de Gebruiker toegang wordt
geboden tot de diensten. Een login behoort slecht toe tot één persoon, en mag dan ook niet gedeeld
worden met meerdere personen.
Per login dient iedere gebruiker een uniek wachtwoord in te stellen, dat tot diens persoonlijke
informatie behoort. Iedere Gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor de bescherming en
beveiliging van diens gegevens inzake de gebruikersaccount en logins, zoals maar niet beperkt tot de
gebruikersnaam en het paswoord. De Gebruiker wordt verondersteld deze informatie niet over te
dragen aan een derde partij en ieder ongeautoriseerd gebruik onmiddellijk te sanctioneren, alsook te

melden aan SLV. Bovendien wordt een Gebruiker zelfs niet verondersteld zijn paswoorden (of deze
van zijn gebruikers per login) mee te delen aan SLV. Ieder verlies of misbruik van de persoonlijke
gegevens verbonden aan de gebruikersaccount en de daarbij horende logins zal dan ook niet kunnen
leiden tot enige aansprakelijkheid in hoofde van SLV.
4. Aansprakelijkheid: SLV staat in geen geval het gebruik toe van het MySLV-Platfroms voor illegale of
onwettige doeleinden. De bestemming van het gebruik van het MySLV-Platform is de volledige
verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
Het gebruik van het MySLV-Platform verloopt op eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker erkent
daarbij uitdrukkelijk dat het MySLV-Platform door SLV worden geleverd zonder enige verklaringen of
garanties, expliciet of impliciet. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van vorige paragraaf,
garandeert SLV niet dat: (i) het MySLV-Platform voortdurend beschikbaar, virusvrij, tijdig of volledig
veilig zal zijn, of (ii) de daarop verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig of niet-misleidend is.
De Gebruiker is in ieder geval zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn
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SLV zal aldus te allen tijde optreden naar best vermogen en eigen inzicht.
SLV is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse, speciale of gevolgschade,
zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, verlies van winst of verwacht spaargeld, verlies van
contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, verlies of beschadiging van informatie
of gegevens, of enige andere schade veroorzaakt uit het gebruik van het MySLV-Platform. Deze
beperking van aansprakelijkheid is tevens van toepassing nadat SLV uitdrukkelijk werd ingelicht over
het potentiële verlies van de Gebruiker.
SLV is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden
door een daad van de Gebruiker of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een
fout of nalatigheid.
Met uitzondering van de vrijwaring door SLV volgens bovenstaande garantiebepaling, is de
aansprakelijkheid van SLV beperkt tot een bedrag van maximaal 10.000 EURO en in ieder geval beperkt
tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
De Gebruiker erkent tenslotte dat SLV geen garantie biedt dat het MySLV-Platform voldoet aan de
regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden
in België zoals deze geldt op het moment van het terbeschikking stellen van het MySLV-Platform aan
de Gebruiker door SLV, zodoende SLV niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere
wetswijzigingen van welke aard dan ook.
5.

Overmacht: Indien SLV, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar

verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de

uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief
op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer
conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: inbeslagname, ziekte, oorlog, blokkade,
opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, schaarste aan diensten,
beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij SLV, hetzij bij één van haar leveranciers.

6.

Intellectuele rechten: SLV garandeert naar beste vermogen te beschikken over de nodige

licenties of andere intellectueelrechtelijke bescherming voor het terbeschikking stellen van het MySLVPlatform. Evenwel behoudt SLV alle auteursrechten, merkrechten of de aan haar gegunde
(intellectuele eigendoms-) rechten op het MySLV-Platform, diens interface, lay-out of enige andere
vormgeving of elementen ervan, zodoende de Gebruiker niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van SLV mag overgaan tot het kopiëren van het MySLV-Platform of gebruik ervan andere
doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn. Het is de Gebruiker ook niet toegestaan de broncode en
de onderliggende gebruikersinterface technieken van het MySLV-Platform tof algoritmen gebruikt of
geïntegreerd in het MySLV-Platform op geen enkele welke wijze dan ook te decompileren,
demonteren, reverse engineren of, proberen te reconstrueren, identificeren of ontdekken of hetgeen
hiervoor bepaald is openbaar te maken.
7.

Persoonsgegevens: De Gebruiker geeft aan SLV de toelating om de verstrekte

persoonsgegevens van de Gebruiker op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand en dit
conform
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Confidentialiteit. Behoudens in de gevallen hierboven bepaalt, zullen alle door de Gebruiker

verstrekte (persoons)gegevens naar best vermogen en met de nodige zorg confidentieel worden
behandeld door SLV.

