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ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
1

Algemeen

1.1

De Software as a Service (SaaS) PaxFamilia is eigendom van en wordt geëxploiteerd door
GuiSquare SA, een vennootschap naar Belgisch recht waarvan de zetel is gevestigd te 1040
Etterbeek, Cours Saint-Michel 30/A (België), en die is geregistreerd bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0678.616.849 (RPM Brussel, Franstalige sectie).

1.2

GuiSquare SA biedt aan zijn Inschrijvers de mogelijkheid om zich in te schrijven op één (of
meerdere) betaald(e) abonnement(en), dat (die) hen een gebruikslicentie voor PaxFamilia
verleent (verlenen). Deze software biedt een helder en veilig kader aan dat de Gebruikers in
staat stelt een globaal beeld te hebben van het familiaal vermogen van één of meerdere
Personen van de Groep en om de overdracht daarvan te organiseren. PaxFamilia biedt onder
andere de volgende functionaliteiten aan: familiestructuur, inventarisatie van het vermogen,
inventarisatie van de schenkingen, tool voor financiële projectie, digitale kluis, tool voor het
maken van rapporten en successiesimulator.

1.3

De Diensten vormen geen investeringsdiensten of beleggingsdiensten zoals gedefinieerd in
de toepasselijke wet, of vormen geen enkele vorm van vermogensbeheer of van
beleggingsadvies.

2

Definities
(a)

« Abonnement »: Het door de Inschrijver gekozen abonnement uit de verschillende
formules voor abonnementen die door de Vennootschap worden aangeboden.

(b)

« Algemene Gebruiksvoorwaarden »: De huidige algemene gebruiksvoorwaarden
van de Site en van PaxFamilia.

(c)

« Gebruiker »: Iedere fysieke persoon met recht op toegang tot PaxFamilia in het
kader van de Diensten die door de Inschrijver zijn ondertekend.

(d)

« Gebruikslicentie »: De niet exclusieve, niet overdraagbare en niet verhandelbare
gebruikslicentie van de software PaxFamilia, toegekend door de Vennootschap aan
de Gebruiker en gedekt door het Abonnement.

(e)

« Groep »: De ruimte die vermogens- en familiegegevens bevat van één of meerdere
Personen.

(f)

« Diensten »: Het geheel van functionaliteiten die aangeboden worden door
PaxFamilia en die inbegrepen zijn in het Abonnement.

(g)

« Inschrijver »: De fysieke persoon of rechtspersoon die het Abonnement
onderschrijft en de Overeenkomst met de Vennootschap afsluit.

(h)

« PaxFamilia »: De SaaS PaxFamilia die door de Vennootschap is ontwikkeld en
wordt aangeboden in het kader van de Overeenkomst.

(i)

« Persoon »: De fysieke persoon (die al dan niet een Gebruiker kan zijn) waarvan de
vermogensgegevens zijn ingevoerd in PaxFamilia (nl. de fysieke persoon waarvan de
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vermogensgegevens behandeld worden, zijn/haar partner (zijn/haar echtgeno(o)t(e),
de persoon met wie hij/zij samenwoont, al dan niet met een samenlevingscontract) of
een andere betrokkene persoon.
(j)

« Overeenkomst »: De overeenkomst met betrekking tot de inschrijving door de
Inschrijver op de door de Vennootschap aangeboden Diensten.

(k)

« Site »: De website paxfamilia.com.

(l)

« Vennootschap »: De vennootschap naar Belgisch recht GuiSquare SA waarvan de
zetel is gevestigd te 1040 Etterbeek, Cours Saint-Michel 30/A (België), en die is
geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0678.616.849 (RPM Brussel, Franstalige sectie).

3

Aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

3.1

Behalve indien anders voorzien met de Inschrijver moet de Gebruiker, om gebruik te kunnen
maken van de Gebruikslicentie, zonder voorbehoud de voorwaarden van de onderhavige
Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaarden.

3.2

Geen enkele afbreuk aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden is toegestaan
tenzij de Vennootschap van tevoren zijn schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

4

Gebruiksvoorwaarden van de Site en van PaxFamilia

4.1

De Site en PaxFamilia mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor illegale doeleinden.

4.2

De Site en PaxFamilia kunnen uitsluitend worden geraadpleegd voor informatieve
doeleinden en voor het beheer van het familievermogen en de erfopvolging. Het onwettige
gebruik van de Site of van PaxFamilia, in strijd met de toepasselijke regelgeving of met de
onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, is mogelijks strafbaar.

4.3

Om gebruik te kunnen maken van PaxFamilia is de voorafgaande opening van een account
vereist. In dit kader wordt de Gebruiker uitgenodigd om volledige en nauwkeurige informatie
te verschaffen. De Gebruiker is de enige verantwoordelijke voor de juistheid en de kwaliteit
van de informatie en van de gegevens (met name financieel en met betrekking tot het
vermogen) die hij invoert op PaxFamilia.

4.4

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn
toegangsgegevens met betrekking tot zijn account (zoals zijn login en zijn wachtwoord). De
Gebruiker mag evenmin de account van iemand anders gebruiken zonder voorafgaande
autorisatie.

4.5

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de activiteiten van zijn account. Hij dient de
Vennootschap onmiddellijk te informeren zodra hij kennis heeft, of zodra hij vermoedt, dat
een onwettig gebruik wordt gemaakt van zijn account. De Gebruiker is verantwoordelijk voor
het onwettige gebruik van PaxFamilia als gevolg van zijn gebrek aan voorzorg (voorbeelden:
verspreiding van zijn wachtwoord, keuze van een wachtwoord dat makkelijk ontcijferd kan
worden, het openlaten van de verbinding met PaxFamilia terwijl hij afwezig is, enz.)

4.6

Het is de Gebruiker niet toegestaan om vrijwillig de Site en/of PaxFamilia te overbelasten, of
om zijn effectiviteit of zijn functionaliteiten te verstoren. Het is eveneens verboden om enig
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document of materiaal te downloaden of te versturen van lasterlijke, beledigende of obscene
aard, dat ongemakken of ergernissen zou kunnen creëren, dat onnodige kwetsend is of een
schending van de rechten van derden inhoudt.
4.7

De Gebruiker erkent dat de Vennootschap door middel van PaxFamilia geen
investeringsdiensten of beleggingsdiensten zoals gedefinieerd in de toepasselijke wet levert
of welke vorm dan ook van vermogensbeheer of van beleggingsadvies.

4.8

Een Groep maakt het mogelijk om gegevens met betrekking tot de familie en het vermogen
in te voeren. De Gebruiker die de Groep beheert, beheert de toegangsrechten van de
Gebruikers tot die Groep. Het aantal Gebruikers aan wie de Gebruiker die de Groep beheert
toegang mag verlenen varieert volgens het door de Inschrijver gekozen Abonnement. Er zijn
twee soorten toegangsrechten tot PaxFamilia: (i) een recht om te lezen (consultatie, het
laden van documenten en het opstellen van commentaren) en (ii) een recht om te schrijven
(recht om te lezen, recht om de gegevens van de Groep te wijzigen).

5

Gebruikslicentie en intellectuele eigendom

5.1

Zolang de Inschrijver de voordelen geniet van een geldig Abonnement op PaxFamilia, geniet
de Gebruiker, die van de Inschrijver een toegang tot PaxFamilia heeft verkregen, namens de
Vennootschap, de voordelen van een Gebruikslicentie waarmee hij PaxFamilia voor de hele
wereld kan gebruiken. De Gebruiker erkent dat de Gebruikslicentie hem geen enkel ander
recht van intellectuele eigendom verschaft dan hetgeen hem is toegekend krachtens de
Algemene Gebruiksvoorwaarden.

5.2

Het is de Gebruiker ten strengste verboden om:

5.3

(a)

Het geheel of een deel van PaxFamilia te wijzigen, te reproduceren, te kopiëren, uit te
lenen of te verspreiden, buiten het normale gebruik van de functionaliteiten die door
PaxFamilia worden aangeboden;

(b)

Afgeleide werken te creëren die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de elementen
die aanwezig zijn in PaxFamilia en buiten het normale gebruik vallen van de
functionaliteiten die door PaxFamilia worden aangeboden; In dit geval zal een
expliciete referentie naar de auteursrechten van de Vennootschap worden gemaakt in
ieder afgeleid werk;

(c)

Door middel van « reverse engineering » of op enige andere wijze te proberen om de
broncode van het geheel of een gedeelte van PaxFamilia te vinden;

(d)

Op welke manier dan ook enig intellectueel eigendomsrecht dat verwijst naar
PaxFamilia te sublicentiëren of over te dragen.

De inhoud en de structuur van de Site en van PaxFamilia, inclusief de teksten, afbeeldingen,
foto’s, software, databases en ieder ander element van informatie dat voorkomt op de Site
of op PaxFamilia, worden beschermd door één of meerdere intellectuele eigendomsrechten
(inclusief het auteursrecht) die het exclusieve eigendom zijn en blijven van de Vennootschap.
Het is verboden om ze op welke manier dan ook te (her)gebruiken of te reproduceren (buiten
het normale gebruik van de Diensten), en op welke manier dan ook de referenties naar de
intellectuele eigendomsrechten van PaxFamilia (de merken, commerciële namen,
auteursrechten, enz.) te verwijderen of aan te passen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Vennootschap.
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6

Duur en beëindiging

6.1

De toegang tot PaxFamilia wordt verleend voor de looptijd van het Abonnement die in
onderling overleg tussen de Vennootschap en de Inschrijver bepaald wordt. De Gebruikers
erkennen dat het Abonnement voortijdig ten einde zou kunnen komen, met name om reden
van ernstige schending door de Inschrijver van zijn toepasselijke verplichtingen krachtens de
Overeenkomst of in geval van het niet respecteren door één of meerdere Gebruikers van
hun
toepasselijke
verplichtingen
krachtens
de
onderhavige
Algemene
Gebruiksvoorwaarden.

6.2

De Vennootschap kan onmiddellijk de toegang van de Gebruiker tot PaxFamilia beëindigen
door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de betreffende Gebruiker in geval van
ernstige schending door de Gebruiker van zijn verplichtingen krachtens deze Algemene
Gebruiksvoorwaarden en met name het niet respecteren door de Gebruiker van zijn
verplichtingen zoals vermeld in artikel 5.2.

6.3

Aan het einde van een Abonnement, om welke reden dan ook, zullen de Gebruikslicentie en
alle toegangsrechten van de Gebruikers automatisch herroepen worden.

7

Bescherming en veiligheid van de gegevens

7.1

De Vennootschap behandelt persoonsgegevens in het kader van de door de Vennootschap
geleverde Diensten. De Gebruiker wordt uitgenodigd om het Privacybeleid van de
Vennootschap te raadplegen dat op de Site beschikbaar is om informatie te verkrijgen met
betrekking tot de manier waarop de Vennootschap persoonsgegevens behandelt die hem
betreffen (of die de Personen betreffen).

7.2

De Vennootschap zal geen persoonsgegevens overdragen naar een land dat buiten de
Europese Economische Ruimte is gelegen tenzij: (i) er een besluit werd genomen door de
Europese Commissie waarbij het land waarnaar de persoonsgegevens worden doorgegeven
geschikt wordt verklaard en de doorgifte valt binnen de toepassingsgebied van het besluit;
(ii) de doorgifte binnen het toepassingsgebied van het EU-US Privacy Shield programma
valt; of (iii) de Inschrijver met de entiteit die in het derde land gesitueerd is een overeenkomst
heeft gesloten die de bepalingen bevat met betrekking tot gegevensbescherming zoals
degene die door de Europese Commissie of door een andere bevoegde publieke autoriteit
zijn goedgekeurd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving omtrent
gegevensbescherming.

7.3

De Vennootschap zal gedurende de hele duur van de Overeenkomst de passende
technische en organisatorische maatregelen aanwenden teneinde de veiligheid, de
vertrouwelijkheid en de integriteit van de persoonsgegevens betreffende de Gebruikers en
de Personen te waarborgen. Meer specifiek zal de Vennootschap passende maatregelen
treffen om het zich voordoen van veiligheidsincidenten te voorkomen, die op onopzettelijke
of onwettelijke wijze de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeautoriseerde
verspreiding van, of de ongeautoriseerde toegang tot, de persoonsgegevens tot gevolg
hebben. De Vennootschap verplicht zich eveneens om (i) een beveiligde toegang tot
PaxFamilia te handhaven door middel van een dubbele authenticatiefactor of enig ander
authenticatiesysteem dat beantwoordt aan de toepasselijke veiligheidsstandaarden, en (ii)
de persoonsgegevens te versleutelen (tijdens de doorvoer en/of op de harde schijf) voor
zover voorzien is in overeenstemming met de toepasselijke veiligheidsstandaarden.
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8

Uitsluiting van garantie

8.1

Het Abonnement (en de daarmee betrokken Gebruikslicentie en de Diensten) wordt « zoals
het is » verstrekt. In de omvangrijkste mogelijke door de wetgeving toegestane mate
garandeert de Vennootschap dus niet dat de Diensten die door PaxFamilia worden geleverd
aan de verwachtingen van de Inschrijver zullen voldoen of op onafgebroken, zekere of
correcte wijze beschikbaar zullen zijn. De Vennootschap biedt geen enkele garantie met
betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, snelheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid of
betrouwbaarheid van de inhoud van PaxFamilia of van de Site. De Vennootschap is evenmin
verantwoordelijk voor eventuele verstoringen in het netwerk (kabel, internet of enig ander
relevant netwerk), het materiaal, de software en andere problemen met betrekking tot de
exploitatie van het netwerk evenals de vergissingen bij het invoeren of de behandeling van
bepaalde gegevens, behalve in het geval van fraude of opzettelijke fout die aan de
Vennootschap toegerekend kan worden.

9

Verantwoordelijkheid van de Vennootschap

9.1

De Vennootschap neemt geen enkele andere aansprakelijkheid aan dan degene die
uitdrukkelijk is vastgelegd in de Algemene Gebruiksvoorwaarden, voor zover toegestaan
door de toepasselijke wetgeving.

9.2

De Vennootschap kan slechts aansprakelijk worden gehouden ten opzichte van de Gebruiker
in geval van overlijden of lichamelijk letsel resulterend uit een daad of een omissie van de
Vennootschap, veroorzaakt door opzettelijke of zware fout van de Vennootschap of voor
iedere schade die veroorzaakt is door fraude of opzettelijke fout van de Vennootschap of van
iedere persoon die voor de Vennootschap handelt in relatie met de Diensten.

9.3

De Vennootschap zal slechts aansprakelijk kunnen worden gehouden voor rechtstreekse
schade en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gehouden voor onrechtstreekse
schade die door de Gebruiker of door derden is geleden, zoals (zonder uitputtend te zijn) de
acties, omissies en nalatigheid van andere Gebruikers of het verlies van inkomsten, het
verlies van winsten, het verlies of het compromitteren van gegevens, het verlies van clientèle,
het verlies van omzet, het gebrek aan winst of de verhoging van de algemene kosten, of de
Vennootschap werd gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat dergelijke schade zich voor kon
doen of niet.

9.4

De Vennootschap zal niet aansprakelijk zijn in het geval van overmacht, dat wil zeggen, in
situaties die niet toe te schrijven zijn aan de Vennootschap en die het nakomen van haar
verplichtingen in het kader van de Overeenkomst onmogelijk maken, met inbegrip van
(zonder uitputtend te zijn) de volgende situaties: natuurrampen, opstanden, oorlogen en
militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, stormen, daden of omissies van
autoriteiten, economische conflicten van gelijksoortige aard, acties van werknemers, brand,
storingen in telecommunicatie, bugs in software van derden, evenals iedere acte of
nalatigheid van personen of entiteiten die niet onder redelijke controle van de Vennootschap
zijn.

9.5

Behalve in het geval van misleiding, van opzettelijke fout of van fraude, zal de totale
verantwoordelijkheid van de Vennootschap ten aanzien van de Gebruiker, krachtens de
Overeenkomst, voor ieder geval van schade niet meer bedragen dan de jaarlijkse prijs die
door de Inschrijver wordt betaald gedeeld door het aantal Gebruikers die in het Abonnement
is begrepen.
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10

Assistentie, onderhoud en klachten

10.1

In het geval van (vermoeden van) fraude (met name in het geval van ongeautoriseerde
toegang tot PaxFamilia), dienen de Gebruikers onmiddellijk contact op te nemen met de
Vennootschap door een e-mail aan fraud@paxfamilia.com.

10.2

De Vennootschap verplicht zich om gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst
een wettelijke bewaking te handhaven om ervoor te zorgen dat PaxFamilia op ieder moment
de bepalingen van de toepasselijke wetgeving weerspiegelt.

10.3

De Gebruikers erkennen dat de levering door de Vennootschap van haar diensten van
bijstand en van wettelijke bewaking als een verplichting van middelen moet worden
beschouwd.

11

Diverse bepalingen

11.1

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de Algemene Gebruiksvoorwaarden op
ieder moment te wijzigen. Behalve indien anders voorzien met de Inschrijver zal de
Vennootschap de Gebruiker informeren (bijvoorbeeld door middel van PaxFamilia of per email) over de veranderingen die door de Vennootschap zijn aangebracht in de Algemene
Gebruiksvoorwaarden. De wijzigingen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen van
kracht worden vanaf het moment van hun publicatie op de Site of op PaxFamilia

11.2

De Vennootschap behoudt zich tevens het recht voor om de Site aan te passen of om tijdelijk
de toegang tot PaxFamilia (geheel of gedeeltelijk) op te schorten, zonder dat zij enige
verantwoordelijkheid op zich neemt in dit opzicht.

11.3

De Gebruiker kan het geheel of een deel van zijn rechten en verplichtingen krachtens de
Overeenkomst niet afstaan of overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Vennootschap.

11.4

In het geval dat een bepaling (of een deel daarvan) van de onderhavige Algemene
Gebruiksvoorwaarden niet uitvoerbaar zou zijn of in tegenspraak zou zijn met een wettelijke
bepaling, zullen de rechtsgeldigheid en het afdwingbare karakter van de andere bepalingen
(of andere delen van genoemde bepaling) van de onderhavige Algemene
Gebruiksvoorwaarden niet aangetast worden. In dit geval zal het niet-uitvoerbare deel of de
illegale bepaling vervangen worden door een uitvoerbare en legale bepaling die zoveel
mogelijk het doel en de intentie van de oorspronkelijke bepaling benadert.

12

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

12.1

De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.
Ieder geding of geschil met betrekking tot of gerelateerd aan het opstellen, de interpretatie,
de uitvoering of de beëindiging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden zal onderworpen
zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank te Brussel
(Nederlandstalige sectie).
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