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Subject: 
Gebruiksvoorwaarden 

De	 trotse	 eigenaar	 van	 de	 Software	 as	 a	 Service	 (SaaS)-applicatie	 LEE	&	ALLY	
(hierna:	het	“Platform”)	is:		
	
deJuristen	BVBA		(Hierna	“LEE	&	ALLY”	en	“Wij”	genoemd)	
Heernislaan	19	
9000	Gent	
België	
BTW-BE	0844.098.750	
	
Je	kan	ons	steeds	contacteren	via:		

Telefoon:	+32	9	298	17	00	 	
Email:	contact@leeally.com		

Belangrijk	om	 te	weten	als	 je	deze	Gebruiksvoorwaarden	 leest,	 is	dat	we	een	
onderscheid	maken	tussen	het	Platform	(het	product/de	software)	enerzijds	en	
LEE	&	ALLY	(de	producent/de	aanbieder)	anderzijds.	

LEE	&	ALLY	wil	dat	haar	Platform	blijft	evolueren.	Dit	zodat	we	juridische	bijstand	
eenvoudig	 toegankelijk	 kunnen	 maken	 voor	 iedereen.	 Daarom	 houden	 we	
steeds	rekening	met	de	feedback	van	onze	gebruikers.	Wij	staan	open	voor	tips,	
opmerkingen	 en	 vragen	 over	 onze	 diensten	 en	wij	 beloven	 gepast	 en	 snel	 te	
reageren	op	ieder	bericht	dat	wij	ontvangen.		

Wij	 vragen	 onze	 gebruikers	 om	 telkens	 alle	 nuttige	 informatie	 en	
contactgegevens	te	vermelden	zodat	wij	to	the	point	kunnen	antwoorden.		

1 INTRODUCTIE	

Het	 Platform	 is	 een	 softwareprogramma	 dat	 via	 artificial	 intelligence	 (AI)	 en	
machine	 learning	 de	 toegankelijkheid	 van	 juridische	 kennis	 bevordert.		
Het	 Platform	 verlaagt	 de	 drempel	 voor	 ondernemingen	 en	 particulieren	 om	
juridische	kennis	op	 te	doen	en	nodige	 juridische	documentatie	op	 te	vragen.		
LEE	&	ALLY	wil	de	Gebruiker	een	bondig	en	verstaanbaar	antwoord	bieden	op	
zijn	 meest	 prangende	 juridische	 vragen.	 Om	 die	 reden	 is	 het	 Platform	 24/7	
beschikbaar.		

Met	“Platform”	bedoelen	we	–	in	deze	Gebruiksvoorwaarden	–	het	geheel	aan	
websites	en	applicaties	die	wij	onder	naam	LEE	&	ALLY	ter	beschikking	stellen.		

Gaat	het	in	deze	Gebruiksvoorwaarden	over	de	“Gebruiker”	(verder	ook	“Je”	of	
“Jou”	genoemd),	dan	heeft	dat	betrekking	op	iedereen	die	ons	Platform	bezoekt	
en	 gebruikt	 om	 informatie	 op	 te	 halen.	 Het	 is	 daarbij	 niet	 van	 belang	 of	 die	
persoon	overgaat	tot	registratie.	
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Deze	Gebruiksvoorwaarden	 gelden	 zowel	 voor	 ons,	 LEE	&	 ALLY,	 als	 voor	 jou,		
de	 Gebruiker.	 We	 hebben	 allebei	 bepaalde	 rechten	 en	 plichten.	 Voor	 de	
duidelijkheid	 hebben	 we	 die	 rechten	 en	 plichten	 op	 een	 rijtje	 gezet	 in	 deze	
Gebruiksvoorwaarden.	

Van	zodra	 je	een	Gebruiker	bent	van	het	Platform,	ga	 je	ermee	akkoord	dat	
deze	 Gebruiksvoorwaarden	 op	 jou	 van	 toepassing	 zijn	 en	 jou	 verbinden.	
Daarom	 is	 het	 erg	 belangrijk	 dat	 je	 deze	 Gebruiksvoorwaarden	 grondig	
doorneemt	vooraleer	je	het	Platform	gebruikt.	Als	je	niet	akkoord	bent	met	deze	
Gebruiksvoorwaarden,	 moet	 je	 het	 gebruik	 van	 het	 Platform	 onmiddellijk	
stopzetten.	Je	kan	dan	geen	gebruikersaccount	krijgen.	

We	vragen	aan	al	onze	Gebruikers	om,	naast	deze	Gebruiksvoorwaarden,	ook	
onze	Privacyverklaring	te	lezen.	Dit	zodat	je	weet	hoe	wij	met	jouw	persoonlijke	
gegevens	omspringen.	 In	 ieder	geval	wordt	 je	als	Gebruiker	geacht	 te	weten	
wat	er	in	onze	Privacyverklaring	te	lezen	staat.	Hetzelfde	geldt	voor	alle	andere	
rechten	en	plichten	die	duidelijk	op	het	Platform	vermeld	worden.	

Ook	als	 je	gebruik	maakt	van	ons	Platform	namens	een	bedrijf	of	een	andere	
juridische	 entiteit,	 wordt	 je	 als	 Gebruiker	 beschouwd	 en	 moet	 je	 deze	
Gebruiksvoorwaarden	respecteren.	Het	is	daarbij	niet	van	belang	of	er	nog	een	
afzonderlijke	 overeenkomst	 bestaat	 tussen	 LEE	 &	 ALLY	 en	 het	 bedrijf	 of	 de	
juridische	entiteit	in	kwestie.	

Bij	 wijze	 van	 uitzondering	 kan	 worden	 afgeweken	 van	 deze	
Gebruiksvoorwaarden.	 Deze	 afwijkingen	 moeten	 door	 alle	 partijen	 aanvaard	
worden	en	schriftelijk	worden	vastgelegd.	Afwijkingen	zullen	slechts	de	clausules	
waar	ze	betrekking	op	hebben	vervangen	of	aanvullen.	De	overige	bepalingen	uit	
deze	Gebruiksvoorwaarden	blijven	dus	steeds	van	toepassing.		

2 REGISTRATIE		

Wil	je	als	Gebruiker	toegang	krijgen	tot	bepaalde	functionaliteiten	en	specifieke	
informatie	op	ons	Platform,	dan	zal	je	eerst	moeten	registreren.		

Om	 te	 kunnen	 registreren,	 moet	 je	 als	 Gebruiker	 minstens	 18	 jaar	 oud	 zijn.		
LEE	&	ALLY	is	volledig	vrij	om	de	voorwaarden	voor	registratie	te	bepalen	en	
op	ieder	ogenblik	aan	te	passen.		

Bij	 de	 registratie	 moet	 je	 als	 Gebruiker	 een	 persoonlijk	 profiel	 (hierna:	
“Account”)	 creëren.	 Afhankelijk	 van	 de	 hoedanigheid	 van	 de	 Gebruiker	
(bijvoorbeeld	onderneming	of	particulier)	kan	het	absoluut	noodzakelijk	zijn	om	
bepaalde	informatie	te	vermelden.		



 

  

T: +32 (0) 9 298 04 58   Heernislaan 19, 9000 Gent, Belgium   

E: contact@leeally.com   VAT BE 0844 098 750 

W: www.leeally.com IBAN BE17 7370 3553 8621 

Page 

3 / 12 

T: +32 (0) 9 298 04 58 

Subject: 

Gebruiksvoorwaarden 
 
 

Je	 moet	 steeds	 correcte,	 waarheidsgetrouwe,	 actuele	 en	 volledige	 gegevens	
opgeven.	Deze	verplichting	geldt	niet	enkel	wanneer	je	jouw	Account	aanmaakt,	
maar	blijft	ook	daarna	gelden.	Het	 is	 jouw	verantwoordelijkheid	als	Gebruiker	
om	verouderde	gegevens	te	corrigeren	of	te	verwijderen.		

Ieder	 Account	 is	 strikt	 individueel,	 persoonlijk	 en	 vertrouwelijk.	 Je	mag	 jouw	
Account	 niet	 overdragen	 aan	 iemand	 anders	 zonder	 dat	 je	 daarvoor	 de	
uitdrukkelijke	toestemming	van	LEE	&	ALLY	hebt.	Je	bent	als	Gebruiker	als	enige	
verantwoordelijk	voor	alle	handelingen	die	met	jouw	Account	gesteld	worden.	
Je	moet	eveneens	waken	over	de	vertrouwelijkheid	van	het	Account,	inclusief	de	
inloggegevens.		

De	Gebruiker	moet	elke	inbreuk	op	het	vertrouwelijke	karakter	van	zijn	Account	
melden	 aan	 LEE	 &	 ALLY.	 Wij	 zullen	 in	 dergelijk	 geval	 de	 nodige	 stappen	
ondernemen	om	de	vertrouwelijkheid	van	het	Account	te	herstellen.	

3 HET	ABONNEMENT	

3.1 Algemeen	

Op	voorwaarde	dat	de	Gebruiker	de	maandelijkse	fee	voor	het	gebruik	van	het	
Platform	 betaalt	 en	 rekening	 houdend	 met	 de	 bepalingen	 en	 voorwaarden	
vermeld	in	deze	Gebruiksvoorwaarden,	kent	LEE	&	ALLY	aan	de	Gebruiker	een	
wereldwijd,	niet-exclusief,	niet-overdraagbaar	en	niet-sublicentieerbaar	recht	
toe	om	het	Platform	evenals	(toekomstige)	updates	en	enige	aan	het	Platform	
gerelateerde	documentatie	en	informatie	op	te	slaan	en	te	gebruiken	voor	zijn	
eigen	 doeleinden	 (kortweg:	 het	 “Abonnement”).	 De	 omvang	 van	 dit	
Abonnement	 kan	 verschillen	 naargelang	 de	 registratie	 en	 de	 hoedanigheid	
(bijvoorbeeld	onderneming	of	particulier)	van	de	Gebruiker.		

De	Gebruiker	heeft	in	geen	geval	het	recht	om	het	Platform,	de	onderliggende	
databank	en	de	inhoud	te	verkopen,	te	herpubliceren,	te	herverdelen,	over	te	
dragen,	in	licentie	te	geven	of	op	enige	andere	wijze	over	te	dragen	aan	een	
derde	partij	als	hij	daarvoor	geen	schriftelijke	toestemming	heeft	gekregen	van	
LEE	&	ALLY.	

De	 Gebruiker	 kan	 zijn	 Abonnement	 op	 elk	 moment	 stopzetten	 (zie	 daarvoor	
artikel	 5	 van	 deze	 Gebruiksvoorwaarden).	 Als	 de	 Gebruiker	 zijn	 Abonnement	
stopzet,	betekent	dit	niet	dat	zijn	Account	automatisch	verwijderd	wordt.	Als	de	
Gebruiker	 zijn	 Account	 definitief	 wil	 verwijderen,	 moet	 hij	 hiervoor	 een	
gedagtekend,	schriftelijk	verzoek	indienen	bij	LEE	&	ALLY,	per	post	of	per	e-mail	
aan	 contact@leeally.com.	 LEE	&	ALLY	 zal	dit	 verzoek	 tot	 verwijdering	van	het	
Account	binnen	de	dertig	(30)	werkdagen	inwilligen.		
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3.2 Beperkingen	aan	het	Abonnement	

De	Gebruiker	mag	geen	handelingen	stellen	die	een	schadelijke	impact	hebben	
of	kunnen	hebben	op	de	goede	werking	en	de	veiligheid	van	het	Platform	en	op	
haar	andere	Gebruikers.		

Gebruikers	mogen	het	Platform	niet	gebruiken	op	een	manier	die	 in	strijd	 is	
met	deze	Gebruiksvoorwaarden,	de	geldende	wetgeving,	de	rechten	van	derde	
partijen	en	algemeen	aanvaarde	internetgedragsregels.		

Volgende	handelingen	zijn	absoluut	verboden:		

- Softwareprogramma’s	gebruiken	die	gericht	zijn	op	de	verzameling	en	
verkrijging	 van	 gegevens,	 waaronder	 spiders,	 crawlers,	 robots	 en	
gelijkaardige	software.	Dit	is	slechts	een	opsomming	van	voorbeelden	
en	dus	zeker	geen	sluitende	lijst.		

- Het	 Platform	 en	 haar	 gegevens	 gebruiken	 voor	 spamming,	
kettingbrieven,	junk	mail	en/of	gelijkaardige	varianten.	

- Andere	 Gebruikers	 stalken	 en/of	 andere	 Gebruikers	 trachten	 te	
overtuigen	van	politieke	en/of	religieuze	overtuigingen.	

- Zich	op	ongeautoriseerde	wijze	de	toegang	verschaffen	tot	de	Accounts	
van	andere	Gebruikers.	

- Bij	 de	 registratie	 gebruik	 maken	 van	 een	 vreemde	 identiteit	 en/of	
vreemde	gegevens.		

Bovenstaande	lijst	is	slechts	een	opsomming	van	voorbeelden	en	dus	zeker	geen	
sluitende	lijst.	De	lijst	is	voornamelijk	bedoeld	om	Gebruikers	een	idee	te	geven	
van	de	handelingen	die	wij	absoluut	niet	aanvaarden	en	waartegen	wij	dan	ook	
onmiddellijk	 zullen	 optreden.	 Dat	 neemt	 niet	 weg	 dat	 wij	 ook	 tegen	 andere	
handelingen	 van	Gebruikers	 kunnen	 optreden.	We	 zullen	 hier	 uiteraard	 altijd	
naar	alle	redelijkheid	over	oordelen.		

Het	 is	 de	 verantwoordelijkheid	 van	 de	 Gebruiker	 om	 te	 verzekeren	 dat	 de	
gebruikte	 apparatuur	 en	 de	 (browser)	 software	 voldoen	 aan	 de	
systeemvereisten	zoals	duidelijk	gecommuniceerd	door	LEE	&	ALLY.		
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3.3 Beveiliging	

LEE	&	ALLY	neemt	alle	maatregelen	die	 in	de	mate	van	het	redelijke	van	haar	
verwacht	kunnen	worden	om	de	goede	werking,	veiligheid	en	toegankelijkheid	
van	 haar	 Platform	 te	 garanderen.	 Hiermee	wordt	 gedoeld	 op	 preventieve	 en	
curatieve	maatregelen.		
	
Van	zodra	LEE	&	ALLY	op	de	hoogte	is	van	een	safety	breach	zal	zij	de	Gebruiker	
onmiddellijk	informeren	over	de	te	ondernemen	acties.	LEE	&	ALLY	zal	dit	naar	
haar	beste	vermogen	doen,	maar	kan	geen	absolute	garanties	geven.		

3.4 Onderhoud	en	updates	

LEE	&	 ALLY	wil	 een	 Platform	 van	 hoge	 kwaliteit	 aanbieden.	 Dit	 doet	 ze	 door	
regelmatig	 onderhoudswerkzaamheden	 en	 updates	 uit	 te	 voeren	 aan	 het	
Platform.	 LEE	 &	 ALLY	 zal	 deze	 onderhoudswerkzaamheden	 en	 updates	 laten	
plaatsvinden	 in	 periodes	 van	 verminderde	 activiteit,	 tenzij	 dit	 door	
omstandigheden	niet	mogelijk	is.		

Onderhoudswerkzaamheden,	 wijzigingen	 en	 verbeteringen	 aan	 het	 Platform	
kunnen	een	tijdelijke	invloed	hebben	op	de	toegang	tot	en	de	goede	werking	van	
het	Platform.	 LEE	&	ALLY	 zal	 de	Gebruiker	minstens	een	dag	 voorhand	op	de	
hoogte	 brengen	 van	 zulke	 handelingen.	 Dit	 uiteraard	 in	 de	 mate	 van	 het	
mogelijke	en	voor	zover	dit	nuttig	is.		

De	tijdspanne	gedurende	dewelke	deze	handelingen	gesteld	worden,	kan	in	geen	
geval	 in	 aanmerking	genomen	worden	voor	de	berekening	 van	de	gebrekkige	
toegankelijkheid	en	werking	van	de	Applicatie.	

3.5 Maatregelen	

LEE	&	ALLY	heeft	het	recht	om	alle	redelijke	en	gepaste	maatregelen	te	treffen	
wanneer	een	Gebruiker	in	strijd	handelt	met	deze	Gebruiksvoorwaarden	en/of	
met	de	geldende	rechtsregels,	de	rechten	van	derde	partijen	of	de	algemeen	
aanvaarde	internetgedragsregels.		

LEE	&	ALLY	behoudt	 een	 ruime	 keuzemarge	bij	 het	 nemen	 van	 een	bepaalde	
maatregel.	Maatregelen	zullen	altijd	in	verhouding	zijn	tot	de	inbreuk.		

LEE	 &	 ALLY	 kan	 bijvoorbeeld	 een	 Gebruiker	 zijn	 algemene	 toegang	 tot	 het	
Platform	of	 tot	bepaalde	 functionaliteiten	geheel	of	gedeeltelijk	en	 tijdelijk	of	
definitief	beperken	of	het	Account	van	een	Gebruiker	in	zijn	geheel	verwijderen.	
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Wanneer	de	omstandigheden	dit	vereisen,	kunnen	deze	maatregelen	genomen	
worden	 zonder	 enige	 voorafgaande	waarschuwing.	De	Gebruiker	 kan	 in	 geen	
geval	aanspraak	maken	op	een	terugbetaling	of	een	schadevergoeding	voor	de	
genomen	maatregelen.	

Indien	 de	 Gebruiker	 van	 oordeel	 is	 dat	 de	 genomen	 maatregel	 ongepast	 of	
ongegrond	is,	moet	hij	hiervan	melding	maken	bij	LEE	&	ALLY	binnen	vijftien	(15)	
kalenderdagen	nadat	de	maatregel	is	opgelegd.	LEE	&	ALLY	zal	de	argumenten	in	
overweging	nemen,	zonder	dat	zij	daarbij	verplicht	is	de	genomen	maatregelen	
ongedaan	te	maken.		

4 ONZE	VERPLICHTINGEN	

4.1 Onze	waarden,	goede	werking,	veiligheid	en	toegankelijkheid		

U	kan	ervan	op	aan:	wij	bieden	een	gebruiksvriendelijk	Platform	aan	dat	veilig	is	
voor	iedere	Gebruiker.	We	nemen	alle	redelijke	maatregelen	die	nodig	zijn	om	
de	 goede	 werking,	 veiligheid	 en	 toegankelijkheid	 van	 ons	 Platform	 te	
garanderen.	Dit	betreffen	maatregelen	van	zowel	technische,	niet-technische	als	
organisatorische	aard.	LEE	&	ALLY	zal	dit	naar	haar	beste	vermogen	doen,	maar	
kan	geen	absolute	garanties	geven.	

Wij	 dragen	 geen	 aansprakelijkheid	 voor	 schade	 die	 zou	 voortvloeien	 uit	
storingen,	onderbrekingen,	schadelijke	elementen	of	defecten	aan	ons	Platform.	
Dit	ongeacht	het	bestaan	van	overmacht	of	een	vreemde	oorzaak.		

LEE	&	ALLY	stelt	haar	platform	“AS	IS”	en	“AS	AVAILABLE”	ter	beschikking.	Dit	wil	
zeggen	 dat	 wij	 geen	 enkele	 garantie	 geven	 omtrent	 de	 goede	 werking,	
toegankelijkheid	en	veiligheid.		

We	 hebben	 het	 recht	 om	 de	 toegang	 tot	 ons	 Platform	 op	 elk	 ogenblik	 te	
beperken	 en/of	 geheel	 of	 gedeeltelijk	 te	 onderbreken,	 zelfs	 zonder	
voorafgaande	 waarschuwing.	 We	 doen	 dit	 in	 principe	 uitsluitend	 als	 de	
omstandigheden	 dit	 verantwoorden,	 maar	 dit	 is	 geen	 absolute	 voorwaarde.	
Voor	 meer	 informatie	 over	 mogelijke	 maatregelen,	 zie	 artikel	 3.4	 van	 deze	
Gebruiksvoorwaarden.		
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4.2 Inhoud	op	het	Platform	

LEE	&	ALLY	neemt	alle	nodige	en	redelijke	maatregelen	zodat	de	antwoorden	die	
op	 het	 Platform	 verschijnen	 bondig,	 kwalitatief	 en	 op	 begrijpelijke	 wijze	
geformuleerd	zijn.	Toch	is	het	onmogelijk	om	te	garanderen	dat	de	informatie	
op	het	Platform	op	elk	ogenblik	volledig	en	actueel	is.	Het	Platform	is	immers	een	
product	dat	–	mede	dankzij	de	feedback	van	haar	Gebruikers	–	dagelijks	wordt	
uitgebreid	en	verbeterd.	LEE	&	ALLY	beoogt	een	overkoepelende	database	te	zijn	
voor	 wat	 betreft	 juridische	 vragen	 en	 antwoorden	 in	 een	 B2B-context.	 Het	
spreekt	voor	zich	dat	dit	een	werk	van	lange	adem	is	dat	we,	ook	gezien	de	niet	
aflatende	evolutie	van	het	recht,	nooit	volledig	kunnen	afronden.						

Hieruit	volgt	dat	LEE	&	ALLY	niet	aansprakelijk	gesteld	kan	worden	voor	(directe	
en	 indirecte)	 schade	 die	 de	 Gebruiker	 lijdt	 door	 onvolledige	 of	 gedateerde	
informatie	op	het	Platform.	

Stel	dat	bepaalde	 inhoud	op	ons	Platform	inaccuraat,	 fout,	een	schending	van	
onze	Gebruiksvoorwaarden,	de	geldende	wetgeving	en/of	een	schending	van	de	
rechten	van	derde	partijen	betekent	en/of	eenvoudigweg	niet	door	de	beugel	
kan,	vragen	wij	aan	jou	om	ons	dit	zo	spoedig	mogelijk	te	melden.	Wij	gaan	zo	
snel	 als	mogelijk	 over	 tot	 de	 (gehele	 of	 gedeeltelijke)	 wijziging,	 aanvulling	 of	
verwijdering	van	de	gerapporteerde	inhoud.	

5 DUUR	
	
Deze	Gebruiksvoorwaarden	treden	in	werking	op	de	datum	dat	jouw	registratie	
goedgekeurd	wordt.		

Het	Abonnement	begint	 te	 lopen	 vanaf	het	ogenblik	 van	de	activatie	 van	het	
Account.	Het	Abonnement	wordt	steeds	afgesloten	voor	onbepaalde	duur.	

De	 Gebruiker	 heeft	 het	 recht	 om	 het	 gebruik	 van	 het	 Abonnement	 op	 elk	
ogenblik	te	beëindigen.	De	Gebruiker	kan	zijn	Account	eenvoudig	beëindigen	via	
het	tabblad	‘Mijn	Abonnement’	op	het	Platform	of	door	een	mail	te	sturen	naar	
contact@leeally.com.	 Bij	 beëindiging	 van	 het	 Abonnement	 zal	 de	 lopende	
maand	 nog	 gefactureerd	 worden.	 De	 Gebruiker	 kan	 zijn	 Account	 op	 ieder	
moment	terug	activeren.			

Het	 Abonnement	wordt	 iedere	maand	 stilzwijgend	 verlengd	 indien	 er	 geen	
behoorlijke	beëindiging	door	de	Gebruiker	plaatsvond.		
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LEE	&	ALLY	mag	op	ieder	ogenblik,	tijdelijk	of	onmiddellijk	de	uitvoering	van	haar	
verplichtingen	 stopzetten	 wanneer	 ze	 geconfronteerd	 wordt	 met	 een	
zwaarwichtige	tekortkoming	van	een	Gebruiker	die	betrekking	heeft	op	één	of	
meerdere	essentiële	verplichtingen	opgenomen	in	deze	Gebruiksvoorwaarden,	
waaronder	de	betalingsverplichting.	LEE	&	ALLY	zal	de	Gebruiker	 in	kwestie	 in	
ieder	geval	eerst	 schriftelijk	 in	gebreke	stellen.	De	Gebruiker	krijgt	hierbij	een	
redelijke	termijn	krijgt	om	alsnog	zijn	verplichtingen	na	te	komen.	Als	LEE	&	ALLY	
het	 Abonnement	 van	 de	 Gebruiker	 beëindigt,	 behoudt	 zij	 het	 recht	 om	 een	
schadevergoeding	 te	 vragen	 voor	 de	 schade	 die	 ze	 geleden	 heeft	 doordat	 de	
Gebruiker	zijn	verplichtingen	niet	is	nagekomen.		

Iedere	Partij	heeft	het	 recht	om	het	Abonnement	onmiddellijk	en	eenzijdig	 te	
beëindigen	wanneer	de	tegenpartij	niet	langer	voldoet	aan	de	vereisten	van	deze	
Gebruiksvoorwaarden	gedurende	een	periode	van	twee	(2)	maanden	of	langer	
ten	 gevolge	 van	 een	 faillissement	 of	 een	 schuldenregeling.	 De	 Partij	 die	 het	
Abonnement	 om	 deze	 reden	 stopzet,	 moet	 de	 tegenpartij	 hiervan	 via	 een	
aangetekende	 brief	 in	 kennis	 stellen.	 Beide	 Partijen	 blijven	 gebonden	 hun	
verplichtingen	na	te	komen	tot	aan	de	ontvangst	van	de	brief.	

De	 beëindiging	 van	 het	 Abonnement	 heeft	 tot	 gevolg	 dat	 de	 Gebruiker	 niet	
langer	toegang	heeft	tot	het	Platform	en	haar	content.	De	deactivering	van	het	
Account	 brengt	 niet	 automatisch	 de	 onmiddellijke	 en	 onherroepelijke	
verwijdering	van	het	Account	en	de	bijhorende	content	met	zich	mee.	LEE	&	ALLY	
verbindt	 zich	ertoe	deze	data	niet	 te	verwijderen	gedurende	een	periode	van	
minstens	dertig	(30)	dagen	volgend	op	de	deactivering.	

6 TARIEVEN	EN	BETALING	
	
De	 vergoeding	 voor	 het	 gebruik	 van	 het	 Platform	 is	 afhankelijk	 van	 de	
hoedanigheid	 van	 de	 Gebruiker	 (bijvoorbeeld	 particulier	 of	 onderneming).		
De	 verschillende	 tarieven	 of	 modules	 worden	 duidelijk	 bepaald	 op	 onze	
website.	 Alle	 prijzen	worden	weergegeven	 exclusief	 btw.	 Alle	 prijzen	worden	
weergegeven	in	EURO	en	moeten	tevens	betaald	worden	in	EURO.		
	
LEE	&	ALLY	 kan	 steeds	 de	 toepasselijke	 vergoedingen	 en	 tarieven	 aanpassen.		
De	Gebruiker	zal	geïnformeerd	worden	over	enige	prijsveranderingen	ten	minste	
dertig	(30)	kalenderdagen	voorafgaand	aan	deze	wijziging.	De	Gebruiker	wordt	
geacht	akkoord	te	gaan	met	deze	wijziging	tenzij	hij	het	Abonnement	stopzet	op	
de	wijze	zoals	voorzien	in	artikel	5.		
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Alle	 facturen	 van	 LEE	 &	 ALLY	 moeten,	 tenzij	 anders	 bepaald	 op	 de	 factuur,	
betaald	te	worden	op	volgend	rekeningnummer:		

- IBAN: BE17	7370	3553	8621	
- BIC:	KREDBEBB	

	
Bij	 gebrek	 aan	 betaling	 of	 in	 geval	 van	 een	 onvolledige	 betaling	 op	 de	
vervaldatum	 zal	 de	 wettelijke	 interest	 van	 8%	 (voor	 2017)	 per	 jaar	 worden	
aangerekend	 in	combinatie	met	een	 forfaitaire	 schadevergoeding	van	10%	op	
het	gefactureerde	bedrag.		
Deze	vergoedingen	zijn	automatisch	verschuldigd,	zonder	enige	vereiste	van	een	
voorafgaande	aangetekende	brief	of	ingebrekestelling.	LEE	&	ALLY	behoudt	zich	
het	recht	voor	om	een	vergoeding	te	vragen	voor	andere	schade	ten	gevolge	van	
deze	gebrekkige	betaling,	waaronder	maar	niet	beperkt	tot,	invorderingskosten.		
	
Een	gebrekkige	betaling	wordt	beschouwd	als	een	zwaarwichtige	tekortkoming	
aan	de	verplichtingen	van	deze	Voorwaarden.		

7 AANSPRAKELIJKHEID	

LEE	&	ALLY	is	enkel	aansprakelijk	voor	elke	haar	toerekenbare	zware	of	herhaalde	
lichte	 contractuele	 en/of	 buitencontractuele	 tekortkoming	 veroorzaakt	 in	 de	
uitvoering	 van	 haar	 verbintenissen	 uit	 deze	 Gebruiksvoorwaarden.		
Deze	 aansprakelijkheid	 is	 beperkt	 tot	 de	 directe	 schade	 die	 volgt	 uit	 de	
tekortkomingen	en	kan	nooit	hoger	zijn	dan	de	waarde	van	maximaal	drie	 (3)	
maanden	op	de	ingeschreven	gepresteerde	abonnementen	en	steeds	met	een	
absoluut	maximum	van	€105.		

LEE	&	ALLY	is	in	geen	geval	aansprakelijk	voor	elke	vorm	van	indirecte	schade	ten	
gevolge	van	haar	tekortkomingen.	Onder	indirecte	schade	valt	in	ieder	geval	elke	
vorm	van	gevolgschade,	gederfde	winsten,	financiële	of	commerciële	verliezen,	
verhoging	van	de	algemene	kosten,	verhoogde	personeelskosten,	schade	door	
verlies	 van	 cliënten	 en/of	 mogelijkheden,	 emotionele	 schade	 en	
reputatieschade.	Deze	opsomming	is	louter	indicatief	en	zeker	niet	limitatief.			

LEE	&	ALLY	 is	niet	 aansprakelijk	 voor	 iedere	 vorm	van	verlies	en/of	 schade	 in	
hoofde	van	de	Gebruiker	of	een	derde	indien	LEE	&	ALLY	in	overeenstemming	
met	haar	Gebruiksvoorwaarden	en	Privacyverklaring	handelt.		

LEE	&	ALLY	sluit	haar	aansprakelijkheid	niet	uit	in	geval	van	fraude	of	opzet	op	
voorwaarde	dat	deze	aan	LEE	&	ALLY	toerekenbaar	is.	De	aansprakelijkheid	voor	
lichamelijke	schade	en	dood	is	uitgesloten	in	de	mate	dat	dit	wettelijk	mogelijk	
is.			
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Indien	LEE	&	ALLY	door	een	omstandigheid	onafhankelijk	van	haar	wil	geheel	of	
gedeeltelijk	verhinderd	is	om	haar	verplichtingen	tegenover	de	Gebruiker	na	te	
komen,	zal	er	sprake	zijn	van	overmacht.	In	dat	geval	is	LEE	&	ALLY	niet	gehouden	
haar	verplichtingen	jegens	de	Gebruiker	na	te	komen.	LEE	&	ALLY	heeft	het	recht	
om	haar	verplichtingen	op	te	schorten	voor	de	duur	van	de	overmacht.	

Indien	 de	 Gebruiker	 door	 een	 hem	 toerekenbare	 contractuele	 of	
buitencontractuele	 tekortkoming	 de	 aansprakelijkheid	 van	 LEE	 &	 ALLY	 in	 het	
gedrang	 brengt	 en/of	 schade,	 verlies	 en	 kosten	 in	 hoofde	 van	 LEE	 &	 ALLY	
veroorzaakt,	moet	de	Gebruiker	alle	nodige	maatregelen	nemen	om	LEE	&	ALLY	
van	deze	nadelige	gevolgen	te	vrijwaren.		

8 LINKS	NAAR	ANDERE	WEBSITES		

De	inhoud	van	ons	Platform	kan	een	link,	hyperlink	of	framed	link	naar	vreemde	
websites	 of	 andere	 vormen	 van	 elektronische	 portalen	 bevatten.	 Een	 link	
betekent	niet	automatisch	dat	er	een	band	tussen	ons	en	de	vreemde	website	
bestaat,	noch	dat	wij	(impliciet)	akkoord	gaan	met	de	inhoud	van	deze	websites.		

Wij	 houden	 geen	 controle	 op	 deze	 vreemde	 websites	 en	 zijn	 niet	
verantwoordelijk	 voor	 de	 veilige	 en	 correcte	 werking	 van	 de	 link	 en	 de	
uiteindelijke	 bestemming.	 De	 Gebruiker	 die	 op	 een	 link	 klikt,	 verlaat	 ons	
Platform.	LEE	&	ALLY	kan	niet	aansprakelijk	gesteld	worden	voor	enige	schade	
die	het	gevolg	 is	 van	de	consultatie	of	het	gebruik	van	een	vreemde	website.	
Deze	 vreemde	 websites	 bieden	 niet	 dezelfde	 garanties	 als	 wij.	 Wij	 raden	 de	
Gebruiker	 aan	 om	 aandachtig	 de	Gebruiksvoorwaarden	 en	 Privacy	 Statement	
van	deze	andere	websites	door	te	nemen.	

9 PRIVACY	

Wij	 hechten	 veel	 belang	 aan	 privacy.	 Daarom	 willen	 wij	 de	 Gebruiker	 op	 de	
meest	 grondige	 wijze	 inlichten	 over	 ons	 beleid	 rond	 persoonlijke	 gegevens.		
De	Gebruiker	kan	er	in	ieder	geval	van	op	aan	dat	LEE	&	ALLY	steeds	de	grootste	
zorg	hecht	aan	de	verwerking	van	persoonsgegevens.	LEE	&	ALLY	garandeert	dat	
de	verzameling	en	verwerking	van	persoonlijke	gegevens	steeds	zal	gebeuren	
in	 overeenstemming	met	 de	 geldende	 privacywetgeving,	 zijnde	 enerzijds	 de	
Wet	van	12	december	1992	tot	bescherming	van	de	persoonlijke	levenssfeer	ten	
opzichte	van	de	verwerking	van	persoonsgegevens	(de	Privacywet)	en	anderzijds	
de	Verordening	van	27	april	2016	betreffende	de	bescherming	van	natuurlijke	
personen	 in	verband	met	de	verwerking	van	persoonsgegevens	en	betreffende	
het	vrije	verkeer	van	die	gegevens	(GDPR).	
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Wie	 ons	 Platform	 gebruikt,	 zal	 in	 de	 meeste	 gevallen	 bepaalde	 persoonlijke	
gegevens	 vrijgeven.	 De	 mate	 van	 verzameling	 en	 verwerking	 van	
persoonsgegevens	 hangt	 uiteraard	 af	 van	 het	 gebruik	 en	 een	 eventuele	
registratie.	 Door	 de	 registratie	 stemt	 de	 Gebruiker	 ermee	 in	 dat	 we	 zijn	
verstrekte	gegevens	kunnen	openen,	bewaren	en	openbaar	maken	conform	de	
doelstelling	van	ons	Platform.	

Bij	een	registratie	worden	persoonsgegevens	verzameld	en	verwerkt	in	de	mate	
dat	 dit	 noodzakelijk	 is	 voor	 de	 goede	 werking	 van	 het	 Platform.		
De	persoonsgegevens	worden	mogelijks	niet	enkel	verwerkt	voor	intern	gebruik	
binnen	 LEE	 &	 ALLY.	 Het	 is	 mogelijk	 dat	 de	 persoonsgegevens	 verkocht,	
doorgegeven	of	meegedeeld	worden	aan	derde	partijen	die	aan	ons	verbonden	
zijn.	Dit	zou	dan	louter	voor	marketingdoeleinden	zijn,	waarbij	LEE	&	ALLY	alle	
mogelijke	 juridische	 en	 technische	 voorzorgen	 heeft	 genomen	 om	
ongeoorloofde	toegang	en	gebruik	te	vermijden.	Wij	beschouwen	de	opgave	van	
onjuiste	of	valse	persoonsgegevens	als	een	inbreuk	op	de	Gebruiksvoorwaarden.	

Voor	meer	informatie	betreffende	de	garanties	inzake	de	bescherming	van	jouw	
persoonsgegevens	verwijzen	we	jou	graag	naar	onze	Privacyverklaring.	

10 INTELLECTUELE	EIGENDOM		

Creativiteit	 verdient	 bescherming,	 zo	 ook	 ons	 Platform	 en	 haar	 inhoud.		
De	bescherming	wordt	voorzien	door	intellectuele	eigendomsrechten	en	komt	
toe	 aan	 alle	 rechthebbende	 partijen,	 zijnde	 LEE	 &	 ALLY	 en	 derde	 partijen.		
Onder	 inhoud	 verstaat	men	de	heel	 ruime	 categorie	 van	 foto’s,	 video,	 audio,	
tekst,	 ideeën,	 notities,	 tekeningen,	 artikels,	 et	 cetera.	 Al	 deze	 inhoud	 wordt	
beschermd	door	 het	 auteursrecht,	 softwarerecht,	 databankrecht,	 tekeningen-	
en	modellenrecht	en	andere	toepasselijke	(intellectuele)	eigendomsrechten.	Het	
technische	karakter	van	ons	Platform	zelf	is	beschermd	door	het	auteursrecht,	
het	softwarerecht	en	databankenrecht.	LEE	&	ALLY	(TM),	haar	tag	lines,	logo(s),	
kleurencombinatie	en	iedere	handelsnaam	die	wij	zelf	gebruiken	op	ons	Platform	
worden	 eveneens	 beschermd	 door	 het	 toepasselijk	 intellectueel	
eigendomsrecht.		Wij	vragen	dan	ook	onze	Gebruikers	om	geen	gebruik	te	maken	
van	 en/of	wijzigingen	 aan	 te	 brengen	 aan	 de	 intellectuele	 eigendomsrechten	
zoals	beschreven	in	dit	artikel,	zonder	de	toestemming	van	de	rechthebbende.		
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De	Gebruiker	verbindt	zich	ertoe	op	geen	enkele	wijze	een	inbreuk	te	zullen	
maken	 op	 de	 intellectuele	 eigendomsrechten	 van	 LEE	 &	 ALLY	 of	 van	 enige	
andere	 partij.	 Indien	 de	 Gebruiker	 een	 schending	 begaat	 op	 vlak	 van	
intellectuele	eigendomsrechten	van	derden	kunnen	deze	in	geen	geval	worden	
toegeschreven	aan	LEE	&	ALLY.	Eventuele	feitelijke-	of	rechtsgevolgen	zijn	dus	
volledig	voor	rekening	van	de	Gebruiker.		

11 OVERIGE	BEPALINGEN	

LEE	&	ALLY	behoudt	de	vrijheid	om	het	Platform	op	elk	ogenblik	te	wijzigen,	uit	
te	breiden,	te	beperken	of	stop	te	zetten.	Het	gebruik	van	dit	recht	vereist	geen	
voorafgaande	kennisgeving	aan	de	Gebruiker	en	geeft	evenmin	aanleiding	 tot	
schadevergoeding.	

Indien	 de	 werking	 of	 geldigheid	 van	 één	 of	 meerdere	 van	 bovenstaande	
bepalingen	van	deze	Gebruiksvoorwaarden	 in	het	 gedrang	 zou	 komen,	 zal	 dit	
geen	 gevolg	 hebben	 op	 de	 geldigheid	 van	 de	 overige	 bepalingen	 van	 deze	
Gebruiksvoorwaarden.	In	dergelijk	geval	hebben	wij	het	recht	om	de	betrokken	
bepaling	te	wijzigen	in	een	geldige	bepaling	van	gelijkaardige	strekking.	De	titels	
die	wij	 in	 onze	 Gebruiksvoorwaarden	 gebruiken	 zijn	 steeds	 louter	 illustratief.		
Je	kan	er	dus	geen	juridische	waarde	uit	putten.	

Deze	 Gebruiksvoorwaarden	 worden	 exclusief	 beheerst	 en	 geïnterpreteerd	 in	
overeenstemming	met	de	Belgische	wetgeving.		In	geval	van	enig	geschil	omtrent	
de	uitvoering	van	deze	overeenkomst	wordt	van	de	Partijen	verwacht	dat	deze	
alles	in	het	werk	stellen	om	een	minnelijke	oplossing	te	vinden.	Bij	gebrek	aan	
een	minnelijke	oplossing	kan	het	geschil	voorgelegd	worden	aan	een	centrum	
voor	arbitrage	en	mediatie	(zoals	CEPANI)	of	een	bevoegde	rechtbank.	Geschillen	
vallen	onder	de	bevoegdheid	van	de	rechtbanken	van	het	arrondissement	Gent.		

	
	
	 	

 
 
 
 


