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BIJLAGE H2 –Data Platformen 

 
 

 

 

BIJLAGE H2.A – VOORWAARDEN  

VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN HET ELEKTRONISCH DATA 

PLATFORM VOOR OPSLAG 

 

 

 
 

Deze standaardvoorwaarden (de "Overeenkomst") voor toegang tot de toepassingen voor 

het Elektronisch Data Platform voor Opslag van Fluxys Belgium worden aangegaan tussen: 

1. FLUXYS BELGIUM NV/SA, een naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch 

recht, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, geregistreerd in het 

rechtspersonenregister als 0426.047.853, hierbij rechtmatig vertegenwoordigd door  

[Voornaam, Familienaam, functie] 

[Voornaam, Familienaam, functie] 

Hierna de "Beheerder van de Opslaginstallatie" genoemd, 

EN 

2. XXXXXXXXXX, een vennootschap opgericht naar XXXXXX recht, met maat-

schappelijke zetel te XXXXXXXXXXXXXXXXX, ingeschreven bij het handelsregister 

als XXXXXXX, hierbij rechtmatig vertegenwoordigd door  

XXX 

Hierna de "Opslaggebruiker" genoemd, 

De Beheerder van de Opslaginstallatie en de Opslaggebruiker kunnen hierna afzonderlijk 

een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" worden genoemd. 

OVERWEGENDE DAT: 

A. De Partijen een Standaard Opslagcontract zijn aangegaan op XXXXXXX (de 

“SSA”). 

B. In het kader van de SSA, de Beheerder van de Opslaginstallatie bereid is aan de 

Opslaggebruiker toegang te bieden tot en het gebruik aan te bieden van de 

internettoepassing EDP-Opslag (inclusief Extranet Data en Webtrack Data) en dat de 

Opslaggebruiker bereid is toegang te hebben tot en gebruik te maken van deze 

toepassing krachtens de voorwaarden uiteengezet in deze Overeenkomst. Deze 

toegang wordt toegekend aan de Opslaggebruiker die zich identificeert en aanmeldt 
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door middel van een digitale handtekening, zoals verder in de Overeenkomst 

bepaald. Deze Overeenkomst beschrijft verder in meer detail in welke 

omstandigheden toegang wordt geboden tot Extranet Data en Webtrack Data en in 

welke omstandigheden de digitale handtekeningscertificaten moeten worden 

verkregen en gebruikt.  

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

1. DEFINITIES 

1.1. De termen en uitdrukkingen in deze Overeenkomst hebben dezelfde betekenis als in 

de SSA. Daarnaast zullen de termen en uitdrukkingen hieronder de volgende 

betekenis hebben in deze Overeenkomst: 

Toepassing betekent de internettoepassing " Elektronisch Data Platform voor 

Opslag" of (“EDP-Opslag”), geleverd door de Beheerder van de Opslaginstallatie 

aan de Opslaggebruiker volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst, waardoor 

de Opslaggebruiker toegang krijgt tot en gebruik kan maken van Extranet Data en 

Webtrack Data. 

Certificaat betekent een gegevensrecord, geproduceerd door een Certificerende 

Instantie, die minstens:  

(i)  de Certificerende Instantie identificeert;  

(ii)  de onderschrijver identificeert of benoemt;  

(iii)  de publieke sleutel van de onderschrijver bevat;  

(iv)  de operationele periode van de Certificaten identificeert;  

(v)  een serienummer bevat; en,  

(vi) digitaal ondertekend is door de Certificerende Instantie. 

Certificate Revocation List of CRL is een regelmatig gepubliceerde lijst, digitaal 

ondertekend door de Certificerende Instantie, met Certificaten die opgeschort of 

ingetrokken werden door die Certificerende Instantie voorafgaand aan hun 

vervaldatum. 

Certificerende Instantie betekent een entiteit die gemachtigd is om Certificaten uit 

te geven, te beheren, in te trekken en te vernieuwen. 

Data omvat  

(i) De Extranet Data; 

(ii) De Webtrack Data. 

Extranet Data betekent het systeem dat deel uitmaakt van de Toepassing, evolutief 

doorheen de tijd, die de Opslaggebruiker in staat stelt om extranet data te consulteren 

met betrekking tot de Diensten die de Opslaggebruiker gecontracteerd heeft en.bevat 

voornamelijk data voor de toekomst over:  

(i) de Onderschreven Capaciteit, met inbegrip van rechten betreffende Injectie-

capaciteit, Opslag Volume en Uitzendcapaciteit. Deze capaciteitsrechten 

worden op dagelijkse basis aangegeven; 
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(ii) De Reële Capaciteiten, met inbegrip van de Reële Injectiecapaciteit, het 

Reële Opslag Volume en de Reële Uitzendcapaciteit; Deze reële capaciteiten 

worden per uur aangegeven;  

(iii) Gas In Voorraad. 

Intellectuele Eigendomsrechten betekent patenten, handelsmerken, dienstmerken, 

logo's, representatie, handelsnamen, internet domeinnamen, rechten op ontwerpen, 

auteursrechten (met inbegrip van rechten op computersoftware) en morele rechten, 

databaserechten, rechten van topografie van halfgeleiders, nutsmodellen, know-how 

rechten en andere intellectuele eigendomsrechten, telkens zowel gedeponeerd als 

niet-gedeponeerd en met inbegrip van aanvragen voor registratie, en alle rechten of 

vormen van bescherming met een equivalent of gelijkaardig effect overal ter wereld. 

Public Key Infrastructure of PKI betekent de architectuur, de organisatie, de 

technieken, de praktijken en de procedures die gezamenlijk de implementatie en de 

werking ondersteunen van een op certificaten gebaseerd systeem voor het coderen 

van publieke sleutels. 

Lezer betekent een natuurlijke persoon die gelinkt is aan het Certificaat van de 

Opslaggebruiker en die gemachtigd is om de Toepassing te raadplegen. 

Diensten betekent de Opslagdiensten die de Opslaggebruiker heeft verworven in de 

Opslag bediend door de Beheerder van de Opslaginstallatie door middel van een 

SSA afgesloten met de Beheerder van de Opslaginstallatie of door middel van een 

overdracht afgesloten met een andere Opslaggebruiker met betrekking tot die 

diensten. 

Valideerder betekent een natuurlijke persoon die gelinkt is aan het Certificaat van 

de Opslaggebruiker en die gemachtigd is om: 

(i)  Extranet Data en Webtrack Data te raadplegen; en  

(ii)  Data te creëren, te bewerken en te verzenden naar de Beheerder van de 

Opslaginstallatie voor rekening van de Opslaggebruiker op Extranet Data en 

Webtrack Data. 

Webtrack Data omvat het systeem dat deel uitmaakt van de Toepassing, evolutief 

doorheen de tijd, waarmee de Opslaggebruiker om webtrack data te raadplegen over 

de Opslagdiensten die de Opslaggebruiker heeft gecontracteerd en omvat 

voornamelijk data uit het verleden over: 

(i) Gas In Voorraad; 

(ii) Energietoewijzing; 

(iii) Meetdata; 

Werkuren betekent van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u, behalve op 

feestdagen of tijdens de algemene vakantie van de Beheerder van de 

Opslaginstallatie. 

1.2 Vormen in het meervoud omvatten ook het enkelvoud, en omgekeerd; 
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1.3. Contactgegevens: 

(i) Beheerder van de Opslaginstallatie: 

Fluxys Belgium 

Commercial Department 

Kunstlaan 31 Avenue des Arts 

1040 Brussel 

Tel.: +32 2 282 7132 

E-mail: info.storage@fluxys.com 

(ii) Opslaggebruiker: 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

2. ONDERWERP 

2.1 De Beheerder van de Opslaginstallatie geeft de Opslaggebruiker toegang tot en een 

gebruiksrecht op de Toepassing en de Opslaggebruiker aanvaardt de voorwaarden 

voor toegang tot en gebruik van de Toepassing zoals beschreven in deze 

Overeenkomst. 

2.2 De Beheerder van de Opslaginstallatie zal de Toepassing beschikbaar stellen voor de 

Opslaggebruiker op een niet-exclusieve en niet-overdraagbare basis van zodra de 

Opslaggebruiker een gecertificeerd Opslaggebruiker is geworden krachtens de 

procedure beschreven in artikel 5 van deze Overeenkomst.  

2.3 Deze Overeenkomst verandert niets aan noch beïnvloedt de rechten en verplichtingen 

van de Partijen in het kader van de SSA, tenzij uitdrukkelijk zo is voorzien. In geval 

van inconsistenties tussen deze Overeenkomst en de SSA, geldt steeds de SSA. Alle 

kwesties die niet specifiek of niet volledig behandeld worden in deze Overeenkomst 

vallen onder de respectieve bepalingen van de SSA, die volledig van kracht zijn, 

eventueel naast de bepalingen van deze Overeenkomst. Verder kan de Data verkregen 

via de Toepassing onder geen beding de rechten en plichten van de Partijen in het 

kader van de SSA wijzigen, beperken of uitbreiden. 

2.4 De Toepassing is toegankelijk via het internet. In dit verband erkent de 

Opslaggebruiker dat het internet een open internationaal netwerk is waarvan de 

kenmerken en bijzonderheden hem goed bekend zijn. De Opslaggebruiker is akkoord 

dat de Beheerder van de Opslaginstallatie niet aansprakelijk zal worden gehouden 

voor elke (directe of indirecte) schade die de Opslaggebruiker kan oplopen door het 

gebruik van het internet. De Beheerder van de Opslaginstallatie heeft het recht om de 

elektronische communicatiemiddelen die gebruikt worden voor de diensten 

aangeboden via de Toepassing op eender welk moment te wijzigen.  

2.5 De Beheerder van de Opslaginstallatie behoudt het recht om op elk moment alle 

wijzigingen aan te brengen die de werking van de Toepassing zouden kunnen 

verbeteren of uitbreiden of gewoon met het oog op het onderhoud ervan. De 

Beheerder van de Opslaginstallatie zal de Opslaggebruiker tijdig op de hoogte 

brengen van alle veranderingen in de Toepassing. 
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3. DUUR EN BEEINDIGING  

3.1. Duur 

De Overeenkomst wordt van kracht op de datum van bekrachtiging door beide 

Partijen en blijft van kracht tot ze beëindigd wordt door een van de Partijen in 

overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst. 

3.2 Beëindiging 

3.2.1 Opslaggebruikers kunnen de Overeenkomst beëindigen op eender welk moment, 

mits een vooropzeg van een (1) maand per aangetekend schrijven.  

3.2.2 De Beheerder van de Opslaginstallatie kan de Overeenkomst op eender welk moment 

schriftelijk beëindigen met onmiddellijke ingang en van rechtswege  

(i) in geval van beëindiging van de SSA, ongeacht de reden; 

(ii) indien de Opslaggebruiker een wezenlijke inbreuk heeft gepleegd op deze 

Overeenkomst die niet in orde gebracht werd binnen de acht (8) 

kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving hieromtrent; of, 

(iii) indien de Opslaggebruiker in gebreke blijft of een inbreuk pleegt die niet 

meer in orde gebracht kan worden, met dien verstande dat het gebruik van de 

Toepassing door de Opslaggebruiker dat een nadelig effect heeft op de vlotte 

werking of het imago of de reputatie van de Beheerder van de 

Opslaginstallatie (o.a. ongepast of frauduleus gebruik van de Data en/of 

Toepassing) beschouwd zal worden als het in gebreke blijven zonder 

mogelijke oplossing met betrekking tot het gebruik van het data platform. 

(iv) bij een bindende beslissing van een bevoegde instantie, zoals de CREG, 

betreffende onder meer: de weigering om bepaalde kosten op te nemen in de 

Gereguleerde Tarieven van de Beheerder van de Opslaginstallatie of de 

geldigheid en/of het regulerend stelsel van de onderhavige Overeenkomst. 

De beëindiging volgens artikel 3.2.2. van deze Overeenkomst vindt plaats zonder dat 

een tussenkomst door het gerecht noodzakelijk is en zonder dat compensatie voor de 

beëindiging verschuldigd is door de beëindigende Partij. 

4. VERGOEDING 

4.1 De toegang tot en het gebruik van de Toepassing zijn gratis, behalve indien 

uitdrukkelijk anders bepaald. 

5. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE TOEPASSING 

5.1 Toegang tot de Toepassing 

5.1.1 De Beheerder van de Opslaginstallatie kent aan de Opslaggebruiker een tijdelijk, 

persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht toe om de Toepassing louter 

voor interne bedrijfsdoeleinden te gebruiken, in overeenstemming met de technische 
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bepalingen meegedeeld aan de Opslaggebruiker en enkel in het kader van de 

uitvoering van de SSA en de in het kader daarvan onderschreven Diensten.  

5.1.2 Toegang tot de Toepassing is gebaseerd op digitale Certificaten. Om toegang te 

krijgen tot de Toepassing moet de Opslaggebruiker eerst voor eigen rekening en 

risico een aanvraag indienen bij een erkende Certificerende Instantie om een of 

meerdere Certificaten te verkrijgen. Voor de doeleinden van deze Overeenkomst is 

dit Verisign Inc. of GlobalSign N.V., of hun verbonden ondernemingen. De 

Opslaggebruiker moet voor eigen rekening en op eigen risico: 

(i)  een Certificaat aanvragen en verkrijgen; en,  

(ii)  alle nodige hardware, software en licenties aankopen voor het gebruik van het 

Certificaat en/of de Toepassing. Alle kosten in verband met de toepassing en 

het beheer van het Certificaat, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de 

uitgifte, vernieuwing en/of herroeping van het Certificaat, zullen worden 

betaald door de Opslaggebruiker. 

5.1.3 Om toegang te verkrijgen tot de Toepassing mag de Opslaggebruiker enkel gebruik 

maken van een Certificaat van categorie [1] uitgegeven door VeriSign of Globalsign. 

Certificaten uitgegeven door een andere Certificerende Instantie worden niet 

aanvaard.  

5.1.4 Indien de Opslaggebruiker een Certificaat heeft verkregen, moet de Opslaggebruiker 

toegang tot de Toepassing aanvragen door:  

(i) een ondertekend exemplaar van deze Overeenkomst evenals het ingevulde en 

ondertekende “EDP-Storage access form” (bij deze Overeenkomst gevoegd 

als Bijlage 1) terug te sturen; en,  

(ii)  de publieke sleutel van dit Certificaat mee te delen aan de Beheerder van de 

Opslaginstallatie.  

5.1.5 Het “EDP-Storage access form” moet de volgende informatie bevatten: 

(i) of het Certificaat van de Opslaggebruiker generiek is (op naam van de 

Opslaggebruiker) of nominatief (voor een specifieke natuurlijke persoon); 

(ii) Indien het Certificaat van de Opslaggebruiker nominatief is, de volledige 

identiteit van de natuurlijke persoon; en de rol verbonden met het Certificaat 

of toegekend aan de natuurlijke persoon die de privé sleutel gebruikt die 

samenhangt met dat Certificaat, bijv. gast, Lezer of Valideerder. 

5.1.6 Bij ontvangst van het door de Opslaggebruiker volledig ingevulde “EDP-Storage 

access form”, zal de Beheerder van de Opslaginstallatie de toegangsaanvraag van de 

Opslaggebruiker behandelen en alle redelijke inspanningen leveren om de 

Opslaggebruiker zo snel mogelijk toegang te verschaffen tot de Toepassing. In 

principe wordt toegang toegekend binnen de tien (10) werkdagen na aanvraag, maar 

deze periode is louter indicatief en is geenszins bindend ten opzichte van de 

Beheerder van de Opslaginstallatie. Indien de toegang wordt toegekend, dan zal de 

Beheerder van de Opslaginstallatie aan de Opslaggebruiker een handleiding geven 

over het gebruik van de Toepassing die van tijd tot tijd kan worden aangepast. 

5.1.7 Op basis van de publieke sleutel en de informatie geleverd door de Opslaggebruiker 

in het “EDP-Storage access form”, zal de Beheerder van de Opslaginstallatie de 

systemen configureren om toegang te verschaffen tot de Toepassing aan elke persoon 
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die de (privé) sleutels van de Opslaggebruiker gebruikt die overeenstemmen met de 

publieke sleutels vermeld in de Certificaten van de Opslaggebruiker en beperkt tot de 

rol die aan dat Certificaat verbonden is zoals vermeld in het “EDP-Storage access 

form”.  

5.1.8 Er mag slechts een Valideerder vermeld worden voor elk Certificaat dat de 

Opslaggebruiker voorlegt.  

5.1.9 De Opslaggebruiker verbindt zich ertoe om de Beheerder van de Opslaginstallatie 

onmiddellijk op de hoogte te brengen van wijzigingen in de bevoegdheden of 

capaciteiten van de Lezers of Valideerders. 

5.1.10 Het gebruik van de Toepassing door de Opslaggebruiker en de handelingen 

uitgevoerd in het kader van deze Overeenkomst worden bijgehouden en opgeslagen 

door de Beheerder van de Opslaginstallatie voor controle en analyse, en dit zolang de 

Beheerder van de Opslaginstallatie dat noodzakelijk acht.  

5.1.11 De Opslaggebruiker zelf moet voor eigen rekening en op eigen risico alle hardware 

leveren die nodig is om toegang te krijgen tot de Toepassing en deze te gebruiken. 

Daartoe moet de Opslaggebruiker beschikken over: 

(a) een PC met een besturingssysteem zoals Windows XP;  

(b) een modem; en, 

(c) toegang tot het internet via een internet browser: Internet Explorer vanaf 

versie 6.0. 

Deze vereisten kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden door de Beheerder van de 

Opslaginstallatie met het oog op eventuele technologische evoluties. Deze 

wijzigingen worden door de Beheerder van de Opslaginstallatie aan de 

Opslaggebruiker meegedeeld in overeenstemming met artikel 9.6 van deze 

Overeenkomst. 

5.2 Intellectuele Eigendomsrechten  

 De Intellectuele Eigendomsrechten die horen bij de Toepassing en de onderdelen 

ervan, behoren uitsluitend toe aan de Beheerder van de Opslaginstallatie en/of diens 

licentiegevers. De Opslaggebruiker verbindt zich ertoe de Intellectuele 

Eigendomsrechten van de betrokken rechthebbenden te respecteren op werken, 

computersoftware en databases die hem ter beschikking worden gesteld, in eender 

welke vorm, met naleving van de toepasselijke nationale en internationale wetgeving 

gericht op de bescherming van auteursrechten, software en databases.  

5.3 Beschikbaarheid van de Toepassing 

5.3.1 De Toepassing is bestemd om 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk te 

zijn tenzij anders aangegeven. Bijstand bij technische problemen of 

onbeschikbaarheid van de Toepassing om eender welke reden of de helpdesk zijn 

enkel verzekerd tijdens de Werkuren. De Beheerder van de Opslaginstallatie heeft 

het recht om steeds de beschikbaarheid van de hele Toepassing of een deel ervan van 

tijd tot tijd op te schorten of op andere wijze te beperken om alle wijzigingen aan te 

brengen die de werking van de Toepassing zullen verbeteren of uitbreiden of om 

eenvoudig in het onderhoud ervan te voorzien. De Beheerder van de 
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Opslaginstallatie zal de Opslaggebruiker tijdig op de hoogte brengen van wijzigingen 

in de Toepassing of de onbeschikbaarheid ervan en zal alle redelijke inspanningen 

leveren om de onbeschikbaarheid tot een minimum te beperken.  

5.3.2 De onbeschikbaarheid van de Toepassing en in het algemeen van EDP-Opslag, al 

dan niet te wijten aan “Overmacht”, heeft geen invloed op de rechten van de 

Opslaggebruiker in het kader van de SSA.  

5.3.3 De Beheerder van de Opslaginstallatie mag de toegang van de Opslaggebruiker tot 

de Toepassing op eender welk moment blokkeren, met onmiddellijke ingang en van 

rechtswege, zonder aanleiding te geven tot compensatie en zonder invloed op de 

rechten en plichten van de Partijen in het kader van de SSA:  

(i) Bij beëindiging van deze Overeenkomst ongeacht de reden daartoe; 

(ii) Indien het Certificaat van de Opslaggebruiker wordt herroepen of opgeschort, 

ongeacht de reden daartoe, en als dusdanig gepubliceerd op een CRL;  

(iii) Bij het schriftelijk verzoek van de Opslaggebruiker om zijn account te 

blokkeren of te verwijderen ongeacht de reden daartoe; en 

(iv) Om technische redenen die een invloed hebben op de IT systemen van de 

Beheerder van de Opslaginstallatie. 

5.4 Toegang tot Data 

5.4.1. Teneinde verwarring te vermijden, kent de Beheerder van de Opslaginstallatie aan de 

Opslaggebruiker een tijdelijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht toe om de 

Toepassing, met inbegrip van de Data, louter voor interne bedrijfsdoeleinden te 

gebruiken, in overeenstemming met de technische bepalingen meegedeeld aan de 

Opslaggebruiker en enkel in het kader van de uitvoering van de SSA en de Diensten 

onderschreven in het kader van die SSA en de ACS.  

5.4.2 Het ophalen van Data door de Opslaggebruiker met de Toepassing en de handelingen 

uitgevoerd in het kader van deze Overeenkomst worden bijgehouden en opgeslagen 

door de Beheerder van de Opslaginstallatie voor controle en analyse, en dit zolang de 

Beheerder van de Opslaginstallatie dat noodzakelijk acht.  

 

6. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID  

6.1 Aansprakelijkheid van de Beheerder van de Opslaginstallatie 

6.1.1 De Beheerder van de Opslaginstallatie geeft geen garanties dat de toegang tot of de 

werking van de Toepassing ononderbroken, tijdig, veilig, effectief en betrouwbaar of 

vrij van fouten zal zijn, omdat het leveren van de diensten in het kader van deze 

Overeenkomst onder meer afhangt van de correcte werking van het 

telecommunicatienetwerk/internet. Het gebruik van de Toepassing en de Data 

gebeurt volgens het oordeel en op het risico van de Opslaggebruiker. Alleen de 

Opslaggebruiker is aansprakelijk voor schade aan zijn eigen of aan derden 

toebehorende computersystemen, telefoon-, fax- of andere toestellen of verlies van 

Data.  
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6.1.2 De Beheerder van de Opslaginstallatie doet geen garantie en is niet aansprakelijk wat 

betreft het updaten, de correctheid, de accuraatheid of de volledigheid van de Data 

die aangeboden wordt op en de goede werking van de Toepassing en/of de 

Certificaten. De Opslaggebruiker erkent dat de Data niet altijd gecontroleerd en/of 

gevalideerd is door de Beheerder van de Opslaginstallatie. Om verwarring te 

vermijden, zal de onbeschikbaarheid van de Toepassing geen invloed hebben op de 

rechten en plichten van de Partijen in het kader van de SSA of met betrekking tot de 

Diensten.  

6.1.3 De Opslaggebruiker erkent dat de veiligheid van de PKI en aanverwante procedures 

niet tot de verantwoordelijkheid van de Beheerder van de Opslaginstallatie behoren, 

de Beheerder van de Opslaginstallatie is tevens een derde ten opzicht van de PKI. 

6.1.4 In geen geval en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de 

Beheerder van de Opslaginstallatie aansprakelijk zijn ten opzichte van de 

Opslaggebruiker voor directe of indirecte, materiële of immateriële schade, van 

eender welke aard, geleden door de Opslaggebruiker als gevolg van of in verband 

met deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot, winstderving, 

verlies van bedrijfsvooruitzichten of -opportuniteiten, contractverlies, schade aan 

derden of andere gevolgen die het gevolg kunnen zijn van de inaccuraatheid van de 

Toepassing, de onbeschikbaarheid van de Toepassing, het gebruik van de Toepassing 

zoals voorzien in deze Overeenkomst of het gebruik van Certificaten.  

6.1.3 De Beheerder van de Opslaginstallatie is enkel aansprakelijk ten opzichte van de 

Opslaggebruiker voor rechtstreekse schade die voortvloeit uit het opzettelijke 

wangedrag in verband met de Toepassing.  

6.2 Aansprakelijkheid van de Opslaggebruiker 

6.2.1 De Opslaggebruiker is als enige verantwoordelijk wat betreft het gebruik van:  

(i)  de Data 

(ii) het Certificaat; en,  

(iii)  de Toepassing in het algemeen.  

Om verwarring te vermijden is de Opslaggebruiker als enige verantwoordelijk voor 

de administratie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de toepassing, intrekking 

en/of opschorting, distributie, circulatie, het kopiëren van het Certificaat en/of de 

privé sleutel en voor het gebruik van zijn Certificaat door alle (on)bevoegde 

personen en/of derden. De Opslaggebruiker moet alle gepaste maatregelen treffen om 

zijn Certificaat en de bijbehorende privé sleutels te beveiligen. 

6.2.2 De Opslaggebruiker erkent dat de Beheerder van de Opslaginstallatie gebruik mag 

maken van het Certificaat, dat niet gepubliceerd werd op de CRL, om toegang te 

verschaffen tot de Toepassing.  

6.2.3 De Opslaggebruiker zal de Beheerder van de Opslaginstallatie schadeloos stellen en 

vergoeden voor claims door derden, met inbegrip van de data, in verband met het 

gebruik van de Toepassing, het gebruik van het Certificaat door (on)bevoegden, de 

overdracht van persoonlijke gegevens aan de Beheerder van de Opslaginstallatie en 

in het algemeen in verband met deze Overeenkomst en voor alle claims, eisen en 

aansprakelijkheden wegens directe of indirecte, materiële of immateriële schade die 
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de Beheerder van de Opslaginstallatie kan lijden door de grove nalatigheid of het 

opzettelijke wangedrag van de Opslaggebruiker, zijn vertegenwoordiger of een derde 

die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van deze 

Overeenkomst. 

6.3 Garanties 

 De Opslaggebruiker verklaart en garandeert dat de Valideerder gemachtigd is om de 

Opslaggebruiker wettelijk te binden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het 

naleven van alle wettelijke bepalingen. 

7.  OVERMACHT 

7.1 Zonder afbreuk te doen aan artikel 6 van deze Overeenkomst zal geen van de Partijen 

in contract of ten onrechte aansprakelijk zijn voor de andere Partij voor het niet of 

laattijdig uitvoeren van eender welke van zijn plichten in het kader van deze 

Overeenkomst om redenen of gebeurtenissen die buiten zijn controle liggen, 

waardoor die Partij de plichten in het kader van deze Overeenkomst niet of 

gedeeltelijk niet kan uitvoeren. Dergelijke gebeurtenissen omvatten, maar zijn niet 

beperkt tot: Overmacht, zee- en luchtrisico's, brand, overstroming, droogte, explosie, 

sabotage, ongevallen, embargo, rellen, burgerlijke oproer, met inbegrip van 

handelingen van het lokale bestuur en de parlementaire instanties; defecte 

uitrustingen en arbeidsgeschillen van eender welke aard en met eender welke 

oorzaak die ontstaan, met inbegrip van (maar zonder afbreuk te doen aan de 

algemene aard van het voorgaande) stiptheidsacties, weigering van overuren, 

stakingen en lock-outs, zowel tussen de Partijen en alle of een gedeelte van hun 

werknemers en/of een andere werkgever en alle of een gedeelte van diens 

werknemers en/of tussen twee of meerdere groepen werknemers (van eender welke 

van de Partijen of een andere werkgever). Het hacken of het kwaadwillig storen van 

derden waarbij schade ontstaat aan de elektronische installaties en/of de Toepassing 

van de Beheerder van de Opslaginstallatie en software-, hardware-, 

telecommunicatie- of andere netwerkdefecten, onderbrekingen, verstoringen, fouten 

of computervirussen zullen beschouwd worden als Overmacht voor de Beheerder 

van de Opslaginstallatie. 

7.2 Direct na een gebeurtenis die er volgens een Partij kan toe leiden dat ze een 

 Overmacht inroept volgens deze Overeenkomst zal de desbetreffende Partij daartoe 

 kennis geven aan de andere Partij met een beschrijving van die gebeurtenis alsook de 

 uitvoering van de verplichtingen waarvan redelijkerwijze kan verwacht worden dat 

 ze vertraagd of verhinderd zullen zijn.  

7.3 Indien een Partij Overmacht inroept in het kader van deze Overeenkomst, moet deze 

onmiddellijk de andere Partij schriftelijk op de hoogte brengen van deze Overmacht, 

de verwachte duur ervan, de verwachte impact hiervan op het vermogen van de Partij 

om de plichten in het kader hiervan na te leven en de acties die ondernomen zullen 

worden om het geval van Overmacht te verhelpen. De getroffen Partij zal de andere 

Partij onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer de Overmacht ophoudt een invloed 

te hebben op het vermogen om zijn plichten in het kader van deze Overeenkomst uit te 

voeren. 
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7.4 Elke Partij moet alle redelijke inspanningen leveren om een geval van Overmacht te 

corrigeren en te verhelpen indien dat een invloed heeft op zijn prestaties in het kader 

van deze Overeenkomst. Van geen van de Partijen zal er verwacht worden een 

staking, lock-out of een ander arbeidsgeschil op te lossen op eender welke manier 

wanneer dat niet gepast wordt geacht. 

8. WETGEVING VOOR DE BESCHERMING VAN DE PRIVACY 

8.1 De werking van zijn IT systeem en de Toepassing en de uitvoering van andere 

contractuele verplichtingen kunnen vereisen dat de Beheerder van de 

Opslaginstallatie persoonlijke gegevens verwerkt, zoals data in verband met de 

werknemers van de Opslaggebruiker die de Toepassing gebruiken of toegang 

aanvragen, zoals bedoeld binnen de betekenis van de Europese en/of Belgische 

privacywetgeving. Waar van toepassing, verbindt de Beheerder van de 

Opslaginstallatie zich ertoe om de geldende wettelijke en statutaire bepalingen op de 

bescherming van persoonsgegevens na te leven. De Beheerder van de 

Opslaginstallatie zal de persoonsgegevens op een billijke manier verwerken.  

8.2 De persoonsgegevens worden verwerkt door de Beheerder van de Opslaginstallatie 

en/of een verbonden onderneming in zijn/haar hoedanigheid van controller(s), voor 

de volgende doeleinden:  

(i)  beheer van de toegang en controle van de Toepassing;  

(ii)  relatiebeheer Opslaggebruiker;  

(iii)  de preventie van misbruik en fraude;  

(iv)  voor statistische doeleinden;  

(v) als bewijsmateriaal; en,  

(vi) voor het naleven van de wettelijke en regulerende verplichtingen.  

8.3 Verder erkent en aanvaardt de Opslaggebruiker dat persoonsgegevens meegedeeld 

worden aan een hosting services provider met wie de Beheerder van de 

Opslaginstallatie de gepaste overeenkomsten heeft gesloten betreffende de 

bescherming van persoonsgegevens. Het data subject heeft eveneens het recht om 

zijn persoonsgegevens in te zien door schriftelijk contact op te nemen met de 

Beheerder van de Opslaginstallatie of, indien nodig, om de rechtzetting van deze 

gegevens te vragen. Het data subject mag ook bezwaar indienen tegen het verwerken 

van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving op de 

gegevensbescherming. 

8.4  Waar van toepassing verklaart en staat de Opslaggebruiker in dat:  

(i) hij persoonsgegevens alleen zal meedelen aan de Beheerder van de 

Opslaginstallatie nadat het data subject de gepaste wettelijke informatie 

ontvangen heeft over de verwerking van de gegevens; en, 

(ii) het data subject zijn ondubbelzinnige instemming heeft verleend voor het 

overdragen van zijn persoonsgegevens naar landen buiten de Europese 

Economische Ruimte die geen uitgebreide wetgeving op de 

gegevensbescherming hebben in vergelijking met de Europese wetgeving.  
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8.5 Zoals vereist door de geldende wetgeving op de gegevensbescherming, volgt de 

Beheerder van de Opslaginstallatie de vereiste veiligheidsprocedures en treft hij 

maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerkte persoonsgegevens niet verloren 

gaan of misbruikt, gewijzigd, beschadigd, vernietigd of per ongeluk bekendgemaakt 

worden aan derden. De Beheerder van de Opslaginstallatie zal geen 

persoonsgegevens bekendmaken aan derden behalve indien dit gevraagd wordt om 

dit te doen door de wet of door de CREG. 

9. DIVERSEN 

9.1 Overdracht 

De Opslaggebruiker mag de rechten en plichten, gedeeltelijk of in zijn geheel,  in het 

kader van deze Overeenkomst niet overdragen of toewijzen.  

9.2 Deelbaarheid 

Indien een van de bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar 

is, blijven de overige bepalingen geldig en afdwingbaar.  

In geval van dergelijke ongeldigheid of onafdwingbaarheid moeten de Partijen 

proberen om de ongeldige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een geldige 

en afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij de betekenis en het 

beoogde economische effect van de oorspronkelijke bepaling.  

9.3 Afstand van rechten 

Indien een Partij ooit zou nalaten een bepaling van deze Overeenkomst af te 

dwingen, kan dat niet worden opgevat of beschouwd als een afstand vanwege de 

Partij van de rechten uit deze Overeenkomst en doet dat geen afbreuk aan de 

geldigheid van de gehele of eender wel deel van deze Overeenkomst noch kan dat de 

rechten van de Partij om verdere actie te ondernemen niet schaden. 

 

9.4 Titels 

Alle titels in de Overeenkomst worden enkel ingevoegd voor het gebruiksgemak en 

comfort van raadpleging en kunnen onder geen beding beschouwd worden als een 

afbakening of beperking van de reikwijdte van een bepaling, artikel of lid van de 

Overeenkomst. 

9.5 Vertrouwelijkheid 

De Partijen verbinden zich ertoe alle vertrouwelijke gegevens waarvan zij op de 

hoogte worden gesteld in het kader van de onderhandelingen, de uitvoering en de 

bekrachtiging van de Overeenkomst vertrouwelijk te houden, in overeenstemming 

met de geldende wetgeving en met hun interne richtlijnen (indien aanwezig). 

De Overeenkomst en alle informatie die hieronder wordt verkregen door één Partij 

van de andere Partij, zal als vertrouwelijk worden behandeld. Indien, en enkel in de 

mate dat deze openbaarmaking vereist is voor het correct uitvoeren van hun plichten 
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met betrekking tot deze Overeenkomst, mag die vertrouwelijke informatie worden 

meegedeeld aan hun aangestelde leden, personeelsleden, werknemers, 

tussenpersonen, onderaannemers, consultants en/of certificaathouders. In dat geval 

zal de mededelende Partij ervoor zorgen dat de aangestelde leden, personeelsleden, 

werknemers, tussenpersonen, onderaannemers, consultants en/of certificaathouders 

de informatie zullen behandelen in overeenstemming met de onderhavige 

vertrouwelijkheidsbepalingen. De Partijen zullen gepaste voorzorgsmaatregelen 

treffen om ongepaste vrijgave van vertrouwelijke informatie te voorkomen. 

Geen van de Partijen mag vertrouwelijke informatie bekendmaken aan derden zonder 

de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere Partij, die niet op 

onredelijke wijze geweigerd zal worden. Er is geen voorafgaande schriftelijke 

instemming vereist voor het bekendmaken van vertrouwelijke informatie die werd 

verkregen in het kader van de Overeenkomst aan een verbonden onderneming, op 

voorwaarde dat deze vrijgave van informatie vereist is voor de juiste uitvoering door 

die Partij van de Overeenkomst en onderworpen is aan het eerste lid van dit artikel. 

In dat geval zal de mededelende Partij ervoor zorgen dat de verbonden onderneming 

zich schriftelijk verbindt tot het naleven van de vertrouwelijkheid.  

Deze vertrouwelijkheidsverplichting geldt niet voor informatie die: 

(i) publiekelijk beschikbaar is op het ogenblik dat ze ter beschikking wordt 

gesteld van de ontvangende Partij of daarna algemeen beschikbaar wordt 

voor het publiek op een andere manier dan als gevolg van bekendmaking of 

een andere handeling of verzuim door de ontvangende Partij of een van haar 

werknemers of anderzijds in strijd is met zijn verplichtingen inzake 

vertrouwelijkheid; 

(ii) beschikbaar was (zoals kan worden aangetoond op basis van schriftelijk 

bewijs) voor de ontvangende Partij of voor een van haar werknemers voordat 

die vertrouwelijke informatie door de andere Partij werd meegedeeld, en die 

vrij is van beperkingen in verband met het gebruik ervan voor vrijgave; of, 

(iii) de betrokken Partij bij wet, verordening of door de eisen van een regulerende 

of andere overheid of op gerechtelijk bevel verplicht is bekend te maken. In 

dat laatste geval moet de betreffende Partij de andere Partij op de hoogte 

stellen van die verplichting en bekendmaking. 

Wanneer de bekendmaking aan een derde Partij gebeurt, moeten voorafgaand aan die 

bekendmaking passende voorzorgsmaatregelen worden getroffen om te vermijden 

dat genoemde derde die informatie verder bekendmaakt zonder de schriftelijke 

toestemming van de Partijen. 

9.6 Wijzigingen 

De Beheerder van de Opslaginstallatie heeft het recht om de Overeenkomst, na de 

goedkeuring van de CREG, op eender welk moment te wijzigen mits kennisgeving 

aan de Opslaggebruiker met gepaste middelen, met inbegrip van elektronische 

communicatiemiddelen.  

Deze wijzigingen worden van kracht veertien (14) kalenderdagen na de datum van 

kennisgeving aan de Opslaggebruiker, indien de Opslaggebruiker niet expliciet per 
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aangetekend schrijven heeft aangegeven dat hij de nieuwe voorwaarden weigert te 

aanvaarden binnen die deadline.  

Indien de Opslaggebruiker niet overeenstemt met die wijziging, kan de Opslag-

gebruiker de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met onmiddellijke ingang op de 

dag waarop de wijziging van kracht zou zijn geworden.  

9.7 Wetgeving en bevoegde rechtbank 

9.7.1 Deze Overeenkomst wordt geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met 

de wetten van het Koninkrijk België. De toepassing van het VN Verdrag inzake 

internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken op deze 

Overeenkomst wordt expliciet uitgesloten. 

9.7.2 Geschillen met betrekking tot (de interpretatie, uitvoering, ontbinding of stopzetting 

van) de Overeenkomst worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de 

rechtbanken van Brussel.  

  

*   *   * 
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Deze Overeenkomst werd opgemaakt in Brussel op ..................................... in twee (2) 

originele exemplaren; elke Partij bevestigt één (1) origineel exemplaar te hebben ontvangen. 

VOOR DE PARTIJEN: 

OPSLAGGEBRUIKER:       

 

 

 

 

Naam: XXX 

Functie: XXX 

    

    

 
FLUXYS BELGIUM:  
 

 

 

 

 

Naam: XXX Naam: XXX 

Functie: XXX Functie: XXX 
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Bijlage 1: “EDP-Storage access form” 
 

 

DETAILS OF REQUEST 

Request type

Certificat to (re)-acknowledge (*)

Change of Roles attached to certificate

Delete Storage User account

General certificate information

Name 

Surname

Nationality (country) 

E-mail address

Postal address

Telphone number

Mobile number

Fax number

Official name of company or

organisation that employs requester

Certicicate type

Roles attached to certificate

Reader

Validator

(*) please mail the puble key of your personal certificate to (re) acknowledge as 

an attachement to this form to info.storage@fluxys.com

REQUESTER / CONTACT PERSON

Name and Surname

Date and Signature 

DISCLAIMER 

ELECTRONIC DATA PLATFORM FOR STORAGE ACCESS FORM

The Electronic  Data Platform for Storage is a webplatform composed of 

several applications that are dedicated to registered Storage User having 

Storage Services in Execution. All action performed within the Electronic Data 

Platform for Storage are logged and stored for monitoring, analysiss and 

evidence purposes. This process may require that Fluxys Belgium obtains and 

processes personal data, which may be confidential. By entering this platform 

you acknowledge and agree that Fluxys Belgium may process your personal 

data in accordance with the applicable data protection legislation in Belgium. 

Fluxys will only use the abtained information for the above purposes and will 

not disclose your data to another third party unless required to do so by law 

or the regulator.  All requests and/or transactions performed by Fluxys 

Belgium's Storage Users having acces to the Application(s) are conform the 

terms and conditions for access and use of the Electronic Data Platform for 

Storage and the SSA which will fully apply.  


