GEBRUIKSVOORWAARDEN – ELYSWAY - WEBAPPLICATIE BEZOEKERS

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden regelen het gebruik van de webapplicatie (hierna de ‘Site’) voor
bezoekers en gebruikers (hierna ‘Passengers’) onder het volgende domein www.elysway.com,
eigendom van en beheerd door de BVBA Elysway, met maatschappelijke zetel te 8930
Menen, Waterstraat 58, Ondernemingsnr. 0546.640.035 (hierna ‘Elysway’) onverminderd
hetgeen bepaald is onder 6. m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten. De Site werd ontwikkeld
met het oog op het opzetten van een sociale netwerksite voor de nabestaanden van overleden
personen die in België hun laatste woonplaats hadden.
1.2. De Passenger erkent voldoende kennis te hebben van deze algemene
gebruiksvoorwaarden en ze te aanvaarden door het bezoeken, aanmaken van een profiel,
downloaden of bekijken van de Site of een onderdeel van de Site. Het is de Passenger niet
toegestaan de Site verder te gebruiken, indien de Passenger niet instemt met deze
voorwaarden. Elysway kan op ieder ogenblik wijzigingen aanbrengen aan deze voorwaarden.
De Passenger dient regelmatig de voorwaarden op de Site te bekijken en het gebruik van de
Site na de publicatie van wijzigingen geldt als het akkoord van de Passenger met de
gewijzigde voorwaarden.

2. Doelstellingen van de Site
De Site wil enerzijds aan de Passengers een eigen interactief en gratis toegankelijk platform
aanbieden door het creëren van een on-line sociaal netwerk, mits voorafgaande registratie,
toegespitst op de nagedachtenis van overleden personen waarop tevens geïndividualiseerde
informatie en communicatie met de adverteerders van Elysway mogelijk is en anderzijds
geïnteresseerde bezoekers waaronder potentiële Passengers of adverteerders laten
kennismaken met de activiteiten van Elysway. De Site kan deze doelstellingen realiseren door
de Passengers onder meer te laten aanloggen op een persoonlijke, aan te passen webpagina,
door een media-bibliotheek aan te bieden en/of door het plaatsen van reclameboodschappen,
banners, berichten, etc. … mogelijk te maken.

3. Gebruik van de Site
3.1. De Passenger kan de Site of een onderdeel ervan enkel voor persoonlijk, nietcommercieel doel gebruiken. Iedere andere vorm van gebruik is uitgesloten en verboden, met
inbegrip van, doch zonder daartoe beperkt te zijn, het kopiëren, wijzigen, verwijderen of
wissen, verzenden, publiceren, verdelen, op te slaan voor proxy-caching, uploaden, posten, in
licentie geven, verkopen of op enige andere wijze te verspreiden, zonder de uitdrukkelijke,
voorafgaande en schriftelijke toestemming van Elysway.
3.2. Zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming kan de Passenger
evenmin framing-technieken aanwenden om de Site of een onderdeel ervan weer te geven of
koppelingen of links naar de Site of een onderdeel ervan te maken. De Passenger mag geen
metatags, html-broncode of verborgen tekst van de Site of van een onderdeel gebruiken,
anders dan voor de normale weergave of gebruik van de Site.
3.3. De Passenger mag slechts uitsluitend voor privé-gebruik een kopie van Site of van een
onderdeel ervan weergeven en afdrukken. Indien de Site voorziet in de mogelijkheid om
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gegevens te downloaden, dan worden daardoor aan de Passenger geen enkele rechten
overgedragen of licenties toegekend op die gegevens.
3.4. De gegevens die weergegeven zijn op de Site worden gratis aan de Passenger aangeboden
en zijn louter bedoeld ter informatie.
3.5. Het is de Passenger verboden elektronische berichten, gegevens of mededelingen met een
illegale, schadelijke, beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of vulgaire inhoud of
met een inhoud die op enigerlei wijze tot strafrechtelijke of burgerrechtelijke
aansprakelijkheid zouden kunnen leiden, te verzenden of op de Site te plaatsen. Elysway is
gerechtigd om de elektronische berichten of webpagina’s in strijd met deze bepaling
onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. Elysway is tevens
gerechtigd de inhoud van elektronische berichten of onderdelen van webpagina’s op de Site,
met inbegrip van alle meegedeelde persoonsgegevens mee te delen om te voldoen aan
wettelijke voorschriften of aan specifieke verzoeken van overheidswege.
3.6. In geval van inbreuk door de Passenger op deze algemene gebruiksvoorwaarden behoudt
Elysway zich het recht voor om de toegang tot de Site vanaf een bepaalde IP-adres of een
range van IP-adressen te blokkeren of te beperken, onverminderd het recht van Elysway om in
dat geval volledige schadevergoeding te vorderen voor haar persoonlijke schade en de
verplichting van de Passenger om Elysway integraal te vrijwaren conform de bepalingen van
art. 10 van deze gebruiksvoorwaarden.
3.7. Elysway verleent aan de Passenger onder bepaalde technische voorwaarden een
geïndividualiseerde toegang tot de Site, waarmee de Passenger zich kan identificeren en
specifieke informatie of berichten kan ontvangen van andere Passengers of van adverteerders
en zelf berichten of informatie kan toevoegen, volgens de hierna bepaalde functionaliteiten en
toegangsrechten. Elysway is gerechtigd op ieder ogenblik die geïndividualiseerde toegang en
interactieve functies verbonden aan die toegang aan te passen of uit te breiden zonder
voorafgaande verwittiging van de Passenger of deze toegang te beperken, te beëindigen of op
te zeggen, mits voorafgaande kennisgeving via het e-mailadres van de Passenger.

4. Technische verbinding met de Site
Enkel de Passenger is verantwoordelijk voor de verbinding met de Site, met inbegrip van de
geschiktheid en systeemvereisten van hardware, software, elektrische en technische
installaties, aansluitingen bij Internet Service Providers en iedere andere voorziening of dienst
die nodig is om toegang tot en verbinding met de Site tot stand te brengen.

5. Functionaliteiten en toegangsrechten
5.1.a. De Passengers kunnen een geïndividualiseerde toegang (hierna een ‘Account’
genoemd) tot de Site verkrijgen mits voorafgaande registratie die uitsluitend via de Site zelf
gebeurt. Deze registratie vereist cumulatief de volgende persoonsgegevens van de Passenger:
persoonlijk e-mailadres; familienaam, voornaam, geslacht, woonplaats, land, geboortedatum
en het kiezen van een persoonlijk wachtwoord.
Daarnaast kan de Passenger tevens een aantal andere persoonsgegevens toevoegen aan zijn
Account, waaronder een citaat of profielfoto.
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5.1.b. De Passenger verklaart dat de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens correct,
nauwkeurig en niet bedrieglijk zijn. De Passenger dient ten minste 16 jaar oud te zijn en over
de volledige wettelijke handelingsbekwaamheid te beschikken. De registratie van
minderjarige Passengers is enkel mogelijk via een afzonderlijke registratie door de wettelijke
vertegenwoordigers van de minderjarige die hun uitdrukkelijke toestemming voor de
registratie van de minderjarige Passenger dienen te geven.
5.1.c. De Account van de Passenger geldt voor onbepaalde duur tot de Account door de
Passenger wordt beëindigd mits formele kennisgeving aan Elysway die via de Site kan
gebeuren of tot de beëindiging van de Account door Elysway zoals hierna bepaald. De
Passenger erkent uitdrukkelijk dat hij niet beschikt over een herroepingsrecht aangezien
Elysway onmiddellijk na het aanmaken van het profiel begint met de levering van digitale
inhoud aan de Passenger die niet op een materiële drager is geleverd (overeenkomstig art.
VI.53, 13° Wetboek Economisch Recht). Ingeval de Starangel zoals hierna omschreven onder
5.2., overlijdt of onbekwaam wordt verklaard, beschikt de persoon die de Starangel heeft
aangeduid als zijn of haar opvolger over een termijn van 1 maand na kennisgeving van het
overlijden of de onbekwaamverklaring van de Starangel, om de Account van de Starangel
m.b.t. de Star over te nemen. Na het verstrijken van die termijn kan Elysway de Account van
de Starangel met alle bijhorende gegevens van de Star hetzij verwijderen, hetzij aan de
overige Angels van de Star aanbieden om zich als Starangel te registreren.
5.1.d. Elysway kan op elk ogenblik, om eender welke reden (waaronder maar niet daartoe
beperkt een conflict bij de registratie met een of meerdere andere Passengers of met derden of
ingeval van valse Accounts) en zonder voorafgaande verwittiging de Account van de
Passenger blokkeren, beperken, opschorten of beëindigen.
5.1.e. Door de registratie aanvaardt de Passenger uitdrukkelijk dat via de geïndividualiseerde
toegang tot de Site (waaronder, maar niet daartoe beperkt, de pagina van de Star) specifieke
en/of geïndividualiseerde advertenties (waaronder banners, …) kunnen gepubliceerd worden
gedurende de volledige duurtijd van de Account, met betrekking tot goederen en diensten van
adverteerders in de uitvaartsector in de breedste zin van het woord en dit in de onderdelen van
de Site die bestemd zijn voor advertenties. Door de aanvaarding van deze
gebruiksvoorwaarden verleent de Passenger hiervoor zijn uitdrukkelijke, voorafgaande,
specifieke en geïnformeerde toestemming.
5.2.a. De geregistreerde Passenger kan met zijn Account op de Site een profiel aanmaken als
‘Starangel’ onder de hierna bepaalde voorwaarden.
5.2.b. De Starangel is de exclusieve beheerder van een webpagina op de Site van een
overleden persoon in België, hierna verder ‘Star’ genoemd. De Starangel kan slechts de
beheerder zijn van één Star. Om een geldig profiel als Starangel te verwerven, dient de
geregistreerde Passenger minimaal de volgende gegevens aangaande de Star te vermelden:
familienaam, voornaam, geslacht, laatst gekende woonplaats, land, geboortedatum,
Overlijdensdatum en vermelding van de band tussen de Starangel en de Star.
Daarnaast kan de Starangel tevens de volgende gegevens aangaande de Star op de Site
opnemen: uitvaartdatum, uitvaartplaats, begraafplaats, profielfoto, omslagfoto, citaat, teksten
waarvan de Star de auteur was of aan de Star toegeschreven, gebeurtenissen uit het leven van
of gerelateerd aan de Star, foto’s, …
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De gegevens van de Star zijn op de Site in verschillende mate toegankelijk voor de Starangel,
Angels of Passengers, hetgeen in grote mate afhankelijk is van de persoonlijke keuzes van de
Starangel, maar minimaal zijn de volgende gegevens van de Star beschikbaar : familienaam,
naam, profielfoto, quote, datum laatste activiteit (indien beschikbaar).
5.2.c. De Starangel is uitsluitend aansprakelijk voor de juistheid van alle persoonsgegevens
van de Star zoals hierboven vermeld en de Starangel garandeert Elysway over alle nodige
toestemmingen te beschikken van alle bevoegde personen en instanties, waaronder aan- of
bloedverwanten van de Star, erfgenamen, trusts, testamentair begunstigden, algemeen of
bijzondere
legatarissen,
testamentuitvoerders,
mandaathouders
ad
hoc,
beheersvennootschappen, bevoegde overheden of ambtenaren, … om alle voormelde
persoonsgegevens van de Star op de Site op te nemen en dit voor de volledige duurtijd van de
Account. Indien de persoonsgegevens van de Star het gebruik van morele rechten of van het
portret van de Star omvatten, zal de Starangel in dat verband verplicht zijn de nodige
toestemmingen te bekomen overeenkomstig art. 7 of art. 10 van de Wet betreffende het
auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994. De Starangel vrijwaart Elysway
hiervoor conform de bepalingen van art. 10 van deze gebruiksvoorwaarden.
5.2.d. Op verzoek van een derde of een andere Passenger die daartoe een schijnbaar belang,
recht of titel kan aantonen, is Elysway in ieder geval gerechtigd om ieder profiel, webpagina
of persoonsgegeven van een Star onmiddellijk te verwijderen mits voorafgaande kennisgeving
zonder daartoe tot enige vorm van compensatie gehouden te zijn.
5.2.e. De Starangel is er als exclusief beheerder van de Star tevens toe gehouden de
hiernavolgende beheerderstaken te vervullen: goedkeuren of afwijzen van een aanvraag tot
‘Angel’ (zoals hierna bepaald onder 5.3.), behandelen van alle andere klachten dan die
waarvan sprake in 12.2 hieronder aangaande misbruik door andere geregistreerde Passengers
of Angels met betrekking tot de persoonsgegevens van de betrokken Star en beheer van de
berichten die andere geregistreerde Passengers of Angels plaatsen op de pagina van de
betrokken Star.
5.3. De geregistreerde Passenger kan met zijn Account op de Site een profiel aanvragen als
‘Angel’ onder de hierna bepaalde voorwaarden.
5.3.a. De Angel is de geregistreerde Passenger die als zodanig aanvaard moet worden door de
Starangel van een bepaalde Star. Een geregistreerde Passenger kan Angel zijn van meer dan
één Star op de Site. De Angel heeft onder meer de mogelijkheid om persoonlijke berichten,
informatie of andere gegevens te plaatsen op de webpagina van de Star.
5.3.b. De geregistreerde Passenger richt zijn verzoek om als Angel aanvaard te worden aan de
Starangel uitsluitend door op de webpagina van de Star de knop ‘Angel worden’ aan te
klikken. De beslissing omtrent het verzoek om al dan niet als Angel aanvaard te worden wordt
uitsluitend door de Starangel genomen. Elysway garandeert in dat geval geen enkel resultaat
of reactie, noch komt Elysway tussen aangaande dergelijke verzoeken. De Starangel beschikt
in dat verband over de ruimste discretionaire bevoegdheid en dient zijn/haar beslissing niet te
motiveren. De geregistreerde Passenger wiens verzoek als Angel door de Starangel is
afgewezen, beschikt niet over enige mogelijkheid om de beslissing te doen herroepen, noch
beschikken andere geregistreerde Passengers of Angels over enige mogelijkheid om die
beslissing te doen herroepen.
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6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1. Alle onderdelen van de Site zoals de navigatiestructuur en menu’s, teksten, foto’s en
afbeeldingen, gegevens, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, icoontjes, videoclips,
animaties, software, databanken, scripts en logo’s zijn de exclusieve eigendom van Elysway
zoals hierboven omschreven, van de aan haar verbonden rechtspersonen of natuurlijke
personen of van haar eventuele licentiegevers en vallen onder de bescherming van het
auteursrecht, het merkenrecht, handelsbenamingen, databankrechten en andere intellectuele
eigendomsrechten. Alle gebruiksrechten die in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk worden
toegekend aan de Passenger, zijn voorbehouden aan Elysway.
6.2. De domeinnamen ‘www.elysway.be’, ‘www.elysway.com’ en alle overige url’s van de
vorm ‘www.Elysway.’TLD, zijn exclusieve eigendom van Elysway. Alle overige merken,
logo’s en ontwerpen die op de Site voorkomen, zijn exclusieve handelsmerken van de
vennoten, bestuurders, leveranciers of adverteerders van Elysway.
6.3. De Passenger verbindt er zich toe alle voornoemde intellectuele eigendom van Elysway
enkel te gebruiken op de Site en op geen enkele andere wijze te verspreiden, te kopiëren, te
downloaden of publiek te maken, zelfs niet voor gebruik in de huiselijke sfeer. Inbreuken
hierop kunnen aanleiding geven tot onmiddellijke beëindiging van de toegang tot de Site,
onverminderd het recht van Elysway op integrale schadeloosstelling.
6.4. De Passenger draagt alle eigendomsrechten met inbegrip van de auteursrechten op de
door hem verzonden of geüploade teksten (waaronder maar niet daartoe beperkt, alle quotes,
slogans, berichten, …), afbeeldingen, foto’s, video’s, schetsen of bestanden, in het kader van
het gebruik van de Site, kosteloos over aan Elysway die deze zonder enige vorm van
beperking in tijd en territorium kan gebruiken, verspreiden, verwerken, vertalen en aanpassen,
ongeacht de exploitatiewijze en omvang.

7. Aard van de meegedeelde informatie
7.1. Elysway verbindt er zich toe redelijke inspanningen te leveren om de informatie op de
Site nauwkeurig, volledig en correct te verwerken en weer te geven voor de Passenger, zonder
enige garantie te bieden dat de op de Site meegedeelde of verwerkte informatie effectief
nauwkeurig, volledig, actueel en zonder fouten zou zijn, of dat de Site geen computervirussen
zou bevatten of geen programmacode zou bevatten die op enige wijze schadelijk zou zijn voor
het toestel van de Passenger waarop de Site wordt weergeven.
7.2. Elysway is gerechtigd om welkdanige aanpassing en update van de Site op ieder ogenblik
door te voeren. Zij zal redelijke inspanningen leveren om foutieve vermeldingen op de Site
aan te passen of ontbrekende gegevens op de Site aan te vullen indien zij daartoe een concreet
verzoek ontvangt.
7.3. Elysway is niet aansprakelijk voor de inhoud of vorm van de informatie en communicatie
van de adverteerders van Elysway naar de Passenger toe die via de Site op welke wijze dan
ook mogelijk wordt gemaakt.

Gebruiksvoorwaarden website Elysway

Pagina 5 van 9

8. Koppelingen naar websites van derden
Koppelingen of links die opgenomen zijn in de Site kunnen leiden naar websites of
webdiensten die niet beheerd worden door of eigendom zijn van Elysway. Dergelijke
koppelingen worden enkel aangeboden ter informatie van de Passenger en houden geen
expliciete noch impliciete goedkeuring in van Elysway van de betrokken website of
webdienst. Elysway is op geen enkele wijze aansprakelijk voor die websites of webdiensten
van derden waarnaar de betrokken koppelingen verwijzen en de Passenger maakt er volledig
op eigen risico gebruik van.

9. Beperking van aansprakelijkheid
9.1. De Site en de onderdelen van de Site worden door Elysway aangeboden zonder enige
bijzondere garantie van inhoud en beschikbaarheid, performantie, handelskwaliteit of
geschiktheid voor een bepaald doel.
9.2. Op regelmatige ogenblikken kan de Site ontoegankelijk zijn of kan de toegang beperkt
worden door Elysway en dit omwille van technische problemen met hardware,
onderhoudswerkzaamheden of omwille van oorzaken die buiten de controle en bevoegdheid
van Elysway vallen en die door Elysway niet kunnen voorzien worden.
9.3. In geen geval kan Elysway aansprakelijk zijn voor indirecte schade, gevolgschade of
enige vorm van commerciële schade of winstderving, materiële schade, verlies van gegevens
of van programma’s ingevolge het gebruik van de Site of een onderdeel ervan of ingevolge
een gebrek aan toegang tot de Site.

10. Vrijwaring
10.1. De Passenger zal Elysway, haar aangestelden of haar adverteerders vrijwaren voor alle
vorderingen, claims, aanspraken of schade van derden die voortvloeien uit de inbreuken door
de Passenger op deze algemene gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Site of inbreuken
door de Passenger op de rechten van derden of het verstrekken door de Passenger van
verkeerde informatie. Deze vrijwaring geldt voor alle actuele en toekomstige schade, van om
het even welke aard ook, zowel voorzienbare als onvoorzienbare die voortvloeien uit of in
verband staan met de inbreuken of het gebruik.
10.2. De Passenger is uitsluitend aansprakelijk voor het gebruik en het geheim houden van het
wachtwoord waarmee hij of zij zich registreert op de Site. Het is de Passenger niet toegestaan
dit wachtwoord op enige wijze mee te delen of ter beschikking te laten aan derden, zelfs
andere Passengers. De Passenger zal Elysway, haar aangestelden of haar adverteerders
integraal vrijwaren voor alle vorderingen, claims, aanspraken of schade van derden die
voortvloeien uit iedere vorm van misbruik van het wachtwoord, onverminderd het recht van
Elysway om de toegang tot de Site voor de betrokken Passenger te ontzeggen en integrale
schadeloosstelling van Elysway.

11. Privacyverklaring
11.1. De verklaring die Elysway doet inzake de bescherming van de privacy (hierna
‘Privacyverklaring’) is enkel van toepassing op de persoonsgegevens van de Passengers en de
Stars die Elysway verzamelt in het kader van de Site en niet op enige andere vorm van
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gegevensverzameling. De gegevensverzameling en –verwerking gebeurt in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
11.2. Verzamelen en bewaren van gegevens – Elysway verzamelt en bewaart de
persoonsgegevens van de Passengers en de Stars, waaronder de naam, adres, e-mailadres,
geboortedatum, contactgegevens en andere gegevens waaruit de identiteit van de Passenger
kan blijken. Voor Stars betreft dit eveneens de overlijdensdatum, uitvaartdatum en –plaats en
laatst gekende woonplaats.
11.3. Elysway raadt de Passenger en Starangel af om gegevens op te nemen betreffende de (1)
raciale of etnische afkomst (2) politieke opvattingen (3) filosofische of religieuze opvattingen
(4) lidmaatschap van een vakbond of politieke partij, (5) lichamelijke of geestelijke
gezondheid (6) seksuele leven of (7) begane misdrijven of gerechtelijk procedures. Indien de
Passenger of de Starangel dergelijke gegevens verstrekt, stemt hij of zij ermee in dat Elysway
die gegevens kan bewaren en gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
11.4. Gebruik van gegevens - Elysway gebruikt de persoonsgegevens van de Passenger en
Star die zij via de Site verzamelt om een geïndividualiseerde toegang en het uitbouwen van
een specifieke sociale netwerksite voor Passengers met betrekking tot de Stars mogelijk te
maken, om geïndividualiseerde informatie van haar adverteerders aan de Passengers te
verstrekken, om te antwoorden op vragen van de Passengers, om de website te bedienen en
verbeteren en om een positieve gebruikerservaring te bevorderen. Indien de Passenger
hiermee heeft ingestemd, of voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, kan
Elysway de contactgegevens gebruiken om aan de Passenger e-mail of andere mededelingen
via de Site te zenden betreffende updates op de website, of specifieke informatie van haar
adverteerders.
11.5. Openbaar maken van gegevens aan anderen - Elysway deelt geen persoonsgegevens van
Passengers of Stars of gegevens over het gebruik van de Site mee aan derden, behoudens in de
gevallen zoals hierna bepaald.
11.6. Elysway kan de persoonsgegevens verstrekken aan aangestelden en/of personeelsleden
die zij in dienst heeft om namens haar taken uit te voeren, waaronder het bewerken van
gegevens. Die aangestelden en/of personeelsleden zullen toegang hebben tot de
persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om hun taken uit te voeren, maar zij kunnen
deze gegevens niet meedelen aan andere derden of deze gegevens gebruiken voor enig ander
doel.
11.7. Elysway kan dergelijke gegevens openbaar maken en overdragen aan een derde die het
geheel of een belangrijk deel van Elysway verkrijgt, ongeacht of deze verkrijging geschiedt
door fusie of aankoop van het geheel of een belangrijk deel van de activa. Elysway zal de
Passenger op de hoogte brengen van de verkoop van het geheel of een belangrijk deel van de
onderneming aan een derde, hetzij per e-mail hetzij door een duidelijk zichtbare kennisgeving
op de Site.
11.8. Ander gebruik van gegevens - Elysway kan ook algemene of statistische informatie over
Passengers of Stars van de Site meedelen aan haar klanten, adverteerders, partners en andere
derden zodat deze inzicht krijgen in de categorieën van Passengers van de Site en hoe deze
Passengers de site gebruiken.
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11.9. Het updaten of verwijderen van de gegevens – De Passenger kan op elk moment zijn of
haar persoonsgegevens bekijken, corrigeren, updaten, wijzigen of verwijderen door een
schriftelijk verzoek daartoe per e-mail op het adres privacy@elysway.com. De Passenger zal
een e-mail ontvangen ter bevestiging dat de gegevens gewijzigd of verwijderd zijn met
uitzondering van een archiefkopie die niet toegankelijk is voor de Passenger of voor derden.
De archiefkopie wordt tenminste gedurende 5 jaar bewaard voor doeleinden van
boekhoudkundige controle en administratie.
11.10. Indien de Passenger zijn of haar instemming met de Privacyverklaring wil intrekken,
dient de Passenger contact op te nemen met Elysway door een schriftelijk verzoek via e-mail
op het adres privacy@elysway.com.
11.11. Contactgegevens – De persoonsgegevens van de Passengers worden verstrekt aan
Elysway, maar worden gehost en opgeslagen in een database op servers die eigendom zijn van
en onderhouden worden door leveranciers van Elysway.

12. Feedback, suggesties en klachten
12.1. Iedere vorm van feedback en suggestie met betrekking tot de Site die de Passenger aan
Elysway meedeelt, kan door Elysway voor ieder doel en op iedere wijze worden aangewend
en openbaar worden gemaakt, zonder enige vorm van vergoeding aan de Passenger. De
Passenger staat aan Elysway alle eigendomsrechten af op de door hem verstrekte feedback en
suggesties. Alle persoonsgegevens van de Passenger die aan Elysway worden verstrekt, zullen
worden behandeld overeenkomstig de Privacyverklaring. De feedback of suggesties met
betrekking tot de Site, gericht aan Elysway, kunnen worden gestuurd naar het e-mailadres :
webmaster@Elysway.com.
12.2. Klachten inzake misbruik of inbreuken op rechten van Passengers of derden via de Site,
kunnen aan Elysway gemeld worden via het e-mailadres misbruik@elysway.com, behoudens
voor wat de klachten betreft rond (1) de behandeling van aanvragen van Angels door een
Starangel en (2) het rechtzetten van foutieve gegevens of misbruik zoals vermeld in 5.2.e.
waarvoor uitsluitend de Starangel instaat.

13. Splitsbaarheid en verzaking
13.1. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of onuitvoerbaar
verklaard worden krachtens een wet, reglement of definitieve uitspraak van een bevoegde
rechtbank of college van arbiters, zullen de overige bepalingen hun kracht en draagwijdte
ongewijzigd blijven behouden.
13.2. De partijen verbinden zich ertoe de ongeldige bepalingen te vervangen door een nieuwe
bepaling die zoveel als mogelijk de oorspronkelijke doelstelling van de ongeldige bepaling
kan bewerkstelligen.
13.3. Het tijdelijk niet inroepen door een partij van een tekortkoming in hoofde van een
andere partij of het tijdelijk nalaten een ingebrekestelling te verzenden met betrekking tot die
tekortkoming, kan in geen enkel geval worden beschouwd als een definitieve verzaking om
zich later op deze tekortkoming te beroepen.
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13.4. Het gebruik van de Site is niet toegelaten in landen waar het geheel of een deel van deze
voorwaarden niet toegelaten zijn volgens de vigerende wetgeving van de betrokken landen,
zonder dat dit de gehele of gedeeltelijke nietigheid van de overeenkomst tot gevolg heeft.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
14.1. Op deze gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
14.2. In geval van betwisting omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie, de
uitvoering van de verbintenissen die voortvloeien uit deze voorwaarden, zullen de Belgische
rechtbanken exclusief bevoegd zijn en ieder geval deze van de woonplaats van de Passenger.
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