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Algemene verkoopvoorwaarden
Inleiding
Onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden hebben tot doel de algemene voorwaarden te definiëren volgens welke Stockway ViaMobilis, SAS met een startkapitaal van 38 000 euro, ingeschreven in het R.C.S. van Epinal, Frankrijk, onder het nummer 514 364 413,
waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op het volgende adres: Le Moulin Collot 88500 Ambacourt Frankrijk, uitgever van Stockway,
software voor de multiverspreiding van advertenties, een betaalde abonnementsservice ter beschikking stelt van haar klanten voor het
gebruik van deze software (hieronder Service genoemd).

Artikel 1: Aanvaarding en wijziging Algemene Verkoopvoorwaarden
1.1 Aanvaarding
De Service wordt aan de Klant aangeboden onder voorbehoud van zijn aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. De Klant verklaart en
erkent, dienovereenkomstig, kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden en ze in acht te nemen.
De Service is uitsluitend bestemd voor personen die het recht hebben om contracten te ondertekenen, die opgesteld zijn volgens het
Franse recht. Als deze Voorwaarden niet door de gebruiker van de software in acht worden genomen, heeft Stockway Via-Mobilis het recht
hem de toegang tot de Service te weigeren.

1.2 Wijziging
Stockway Via-Mobilis is vrij deze Algemene Verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. De Klant, gebruiker van de software, dient
geregeld kennis te nemen van de Algemene Verkoopvoorwaarden die op ieder moment op de website Stockway geraadpleegd kunnen
worden.
In geval van wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden, zal de versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden die geldig was op de
datum van contractondertekening door de Klant van toepassing zijn voor de duur van dit contract. De Klant dient een versie van de op
datum van contractondertekening geldige Verkoopvoorwaarden in zijn bezit te hebben. Als de Klant de Algemene Verkoopvoorwaarden die
geldig zijn op de datum van ondertekening niet in acht neemt, kan Stockway Via-Mobilis hem de toegang tot de Service weigeren. De
Algemene Verkoopvoorwaarden zijn geüpdate op 27/12/2018. Deze uitgave annuleert en vervangt voorgaande versies.

Artikel 2: Beschrijving van de aangeboden Service
2.1 Algemeenheden van de Service voor multiverspreiding
De aangeboden Service stelt de Klant in staat zijn advertenties voor voertuigen of machines op een geautomatiseerde manier op de
partnersites van de software Stockway te plaatsen. De Klant heeft de mogelijkheid de partnersites te kiezen waarop hij zijn advertenties
wenst te publiceren. De Klant dient in het bezit te zijn van een geldig account op de partnersite, en hiervoor te betalen indien dit nodig
mocht zijn. Stockway Via-Mobilis is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele meningsverschillen tussen de Klant en de partnersites
van Stockway, noch in het geval van (technische) tekortkomingen van deze partnersites.
De volgende alinea’s betreffen de specificiteiten van de Service die speciale vermeldingen vereisen; de functionaliteiten die niet in de
volgende alinea’s worden gedetailleerd worden gedekt door de andere artikelen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

2.2 Extra diensten betreffende het abonnement « Website bouwen»
2.2.1 Optie Domeinnaam
Een Klant die de service « Website bouwen » heeft gekocht aanvaardt het feit dat het domein op het derde niveau wordt geregistreerd en
van het type *.stockway.pro is, hieronder Subdomein Stockway genoemd. De naam van de firmasite zal automatisch gedetermineerd
worden op basis van de bedrijfsnaam, en kan op verzoek gewijzigd worden. Dit Subdomein neemt de technische grenzen in acht die
opgelegd zijn door het registratiebureau Gandi, het register Registry.PRO, het informaticasysteem van Stockway Via-Mobilis en de RFC
normen die het DNS domeinnaamsysteem beschrijven.
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Als de Klant de optie Domeinnaam koopt, zal het bovengenoemde domein op het derde niveau ook toegankelijk zijn via een domein op het
tweede niveau of lager, hieronder Klantendomein genoemd. De naam van dit domein wordt gekozen door de Klant binnen de technische
grenzen die opgelegd zijn door het registratiebureau Gandi, het register Registry.PRO, het informaticasysteem van Stockway Via-Mobilis en
de RFC normen die het DNS domeinnaamsysteem beschrijven.
Als de Klant al over een Klantendomein beschikt, dan dient hij het beheer van deze naam over te dragen aan Stockway Via-Mobilis; dit
betekent dat de Klant zijn domeinnaam dient over te zetten naar het registratiebureau Gandi SAS, en vervolgens het contact Stockway,
waarvan de gebruikersnaam zal worden doorgegeven aan de Klant, als Webmaster en Technisch contact van het Domein dient in te stellen.
De Klant kan tevens aan Stockway Via-Mobilis vragen om de registratie en de jaarlijkse verlenging van het Klantendomein uit te voeren; de
kosten voor het registeren en verlengen van het Klantendomein door Stockway Via-Mobilis zitten bij de prijs van de optie inbegrepen,
behalve als de Klant een domein op het tweede niveau vraagt dat afhankelijk is van een domein op het eerste niveau, anders dan .nl of
.com. In dit geval zal de Klant geïnformeerd worden over het feit dat de kosten voor het registreren en het jaarlijkse verlengen voor zijn
rekening zijn. Deze kosten zullen een maand na de registratie en/of verlenging op de maandfactuur worden toegevoegd. Indien de Klant
weigert de benodigde technische interventies, die nodig zijn voor het goed functioneren van de optie, uit te voeren of te laten uitvoeren,
kan hij of zij in geen enkel geval een slecht functioneren van de gefactureerde optie voorwenden om deze niet te hoeven betalen.
Indien de Klant de huur van zijn Klantendomein wenst te delegeren aan Stockway Via-Mobilis, accepteert hij dat Stockway Via-Mobilis hem
aanwijst als eigenaar van het Klantendomein waarvoor op zijn verzoek is ingetekend, en dat Stockway Via-Mobilis Webmaster, Technisch en
Klantenfacturatie contact is; de Klant accepteert tevens alle technische operaties uit te voeren of uit te laten voeren, die nodig zijn voor het
goed functioneren van de optie. Indien de Klant weigert de benodigde technische interventies, die nodig zijn voor het goed functioneren
van de optie, uit te voeren of te laten uitvoeren, kan hij in geen enkel geval een slecht functioneren van de gefactureerde optie voorwenden
om deze niet te hoeven betalen.
Het Klantendomein, dat door de Klant is aangevraagd, kan al gereserveerd zijn voor een derde. Indien de Klant er niet in slaagt genoemde
derde te overtuigen om zijn Klantendomein aan de Klant af te staan, zal de Klant een ander Klantendomein moeten kiezen. Indien
bovengenoemde derde zijn Klantendomein niet aan de Klant wenst af te staan en de Klant een ander Klantendomein weigert, kan hij in
geen enkel geval een slecht functioneren van de gefactureerde optie voorwenden om deze niet te hoeven betalen. Indien de Klant en
bovengenoemde derde een overname van de Domeinnaam overeenkomen, zullen de overnamekosten voor rekening van de Klant zijn.

2.2.2 Optie Geolokalisatie
De optie Geolokalisatie betreft het tonen, op iedere advertentie, van een geografische kaart die de plaats aangeeft waar de Klant, de
Verkoper of het voertuig zich bevindt. De nauwkeurigheid van de geolokalisatie is geheel afhankelijk van de coördinaten die door de Klant
zijn doorgegeven, en van de capaciteiten van de kaartprovider, die door Stockway Via-Mobilis is uitgekozen. Stockway Via-Mobilis verplicht
zich een kwalitatief hoogstaande kaartprovider uit te kiezen; Stockway Via-Mobilis zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor materiële,
reputatie of juridische schade, die het gevolg is van een verkeerde geolokalisatie op de advertenties.

2.2.3 Functie Op maat te maken thema
De functie Op maat te maken thema biedt de Klant de mogelijkheid de achtergrond van de pagina’s, de kleuren van de links en van de
menu’s en titels van de pagina’s van zijn Subdomein en Klantendomein te kiezen uit een selectie die ter beschikking wordt gesteld door
Stockway Via-Mobilis. De Klant is geheel aansprakelijk voor de keus van deze elementen, die uitgevoerd kan worden op zijn Ledenpagina.

2.2.4 Functie Uniek voorkomen
De functie Uniek voorkomen betreft de mogelijkheid, voor Stockway Via-Mobilis, om, na raadpleging van de Klant, laatstgenoemde een
eigen visuele identiteit voor te stellen, op het gebied van kleur, lettertype, pictogram en ieder ander textueel of grafisch element van de
pagina’s van het Subdomein Stockway en, eventueel, het Klantendomein. Het resultaat zal een uniek geheel zijn dat slechts bestemd is voor
de Klant. Deze functie, evenals het opstellen en de eventuele wijzigingen die uitgevoerd moeten worden op verzoek van de Klant, zal het
object zijn van een speciale facturatie, waarvan het bedrag bepaald wordt door de door de Klant gevraagde personalisaties. De door de
Klant gevraagde personalisaties worden door Stockway Via-Mobilis uitgevoerd zolang de gevraagde wijzigingen binnen de kennis en
infrastructuur op het gebied van software, materiaal, programmeertalen en ieder ander element op het gebied van informatica en het
informatieve systeem van Stockway Via-Mobilis liggen; hoewel Stockway Via-Mobilis zichzelf verplicht de wensen van de Klant zo goed
mogelijk uit te voeren, zal de Klant in geen enkel geval een technische tekortkoming van Stockway Via-Mobilis kunnen voorwenden om
deze gefactureerde functie niet te hoeven betalen.
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2.2.5 Extra pagina’s op verzoek
De Klant kan, op ieder moment, Stockway Via-Mobilis verzoeken om specificieke pagina’s toe te voegen. De Klant is geheel aansprakelijk
voor de inhoud van deze pagina’s. Dergelijke verzoeken zullen het object zijn van een offerte, waarvan de prijs bepaald zal worden door de,
door de Klant gewenste, personalisatie. De inhoud van deze extra specifieke pagina’s zijn onderhevig aan de artikelen 5, 6 en 7 van deze
Algemene Voorwaarden.

2.2.6 Statistieken Google Analytics
Deze functie biedt de Klant toegang tot de interface van de service Google Analytics waar hij de toegangsstatistieken tot zijn Subdomein
Stockway of zijn of haar Domeinnaam kan raadplegen. Het gebruik van deze service impliceert dat de Klant een account opent op de service
Google Analytics op het adres http://www.google.com/analytics/; de Klant kan in geen geval een toegangs-, verbindings- of
inschrijvingsprobleem tot de service Google Analytics voorwenden om de gefactureerde functie niet te hoeven betalen. Google Analytics is
een service van de firma Google Inc. die gebaseerd is in de Verenigde Staten van Amerika; deze service staat geheel onder de
verantwoording van Google Inc.. Stockway Via-Mobilis zal dus in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor defecten of
schade die het resultaat is van het gebruik van de service Google Analytics door de Klant.

2.2.7 Bezoekersgegevens
De persoonlijke gegevens, en in het bijzonder de e-mailadressen van bezoekers, die in bezit zijn gekomen van de Klant via het
contactformulier of ieder ander formulier van het Subdomein Stockway en het Klantendomein, zullen in geen geval opgeslagen worden
door Stockway Via-Mobilis en vallen dus niet onder de CNIL verklaringen van laatstgenoemde. De Klant is beheerder van zijn eigen
persoonsgegevensbestand en is als zodanig verplicht alle noodzakelijke handelingen uit te voeren om het betreffende bestand conform te
maken aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Stockway Via-Mobilis is in geen enkel geval aansprakelijk voor een tekortkoming in de
verklaring van de Klant of voor het feit dat de Klant zich ontrekt aan zijn wettelijke verplichtingen betreffende het beheer van een
persoonsgegevensbestand, noch voor ieder ander juridisch en/of geldelijk gevolg of gevolg op het gebied van brandmanagement dat direct
of indirect veroorzaakt is door nalatigheid van de Klant betreffende noodzakelijke procedures.

2.3 Optie E-mailcampagne
De optie E-mailcampagne betreft de mogelijkheid, voor de Klant die een abonnement heeft voor de multiverspreiding van advertenties, om
aan elk door hem gekozen e-mailadres of geheel van e-mailadressen, op gerichte momenten of regelmatig een lijst met door hem gekozen
of automatisch geselecteerde advertenties te verzenden. De lijst met e-mailadressen waar deze elektronische berichten naar toe worden
gestuurd wordt opgesteld vanuit een adressenbestand dat in bezit is van de Klant en waarvan de inhoud slechts bij hem bekend is.
Stockway Via-Mobilis zal in geen enkel geval de e-mailadressen, die door de Klant in zijn informatiesysteem zijn ingevoerd, gebruiken voor
om het even welk doel; de Klant is beheerder van zijn eigen persoonsgegevensbestand — in casu, de hierboven genoemde e-mailadressen
— waarvan Stockway Via-Mobilis slechts host en technische dienstverlener is. De Klant is als zodanig verplicht alle noodzakelijke
handelingen uit te voeren om het betreffende bestand conform te maken aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Stockway Via-Mobilis
is in geen enkel geval aansprakelijk voor een tekortkoming in de verklaring van de Klant of voor het feit dat de Klant zich ontrekt aan zijn
wettelijke verplichtingen betreffende het beheer van een persoonsgegevensbestand, noch voor ieder ander juridisch en/of geldelijk gevolg
of gevolg op het gebied van brandmanagement dat direct of indirect veroorzaakt is door nalatigheid van de Klant betreffende noodzakelijke
procedures.

Artikel 3: Het plaatsen van advertenties
Advertenties kunnen door de Klant, gebruiker van de software, geplaatst worden door het plaatsingsformulier, dat beschikbaar is op de
software Stockway, in te vullen en te valideren. Om iedere verlate betwisting te voorkomen, nodigt Stockway Via-Mobilis de Klant uit
iedere advertentie te controleren zodra deze geplaatst is. De Klant, gebruiker van de software, is geheel aansprakelijk voor de inhoud van
zijn advertenties, het is aan hem de Algemene Voorwaarden te raadplegen van de partnersites waar zijn advertenties gepubliceerd
worden.

Artikel 4: Abonnement
Het abonnement op de software is voor een periode van één maand, met stilzwijgende verlenging. De Klant kan op ieder moment zijn
abonnement schriftelijk opzeggen, op het volgende adres: Stockway Via-Mobilis – Le Moulin Collot - 88500 Ambacourt – Frankrijk. De
opzegtermijn voor het abonnement is 30 dagen volgende op de datum van binnenkomst van de schriftelijke opzegging (datum

3

Stockway Via-Mobilis SAS – contact@nl.stockway.pro – Tel +33.4.76.06.42.22. – Fax: +33.3.29.37.09.09
poststempel).
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Artikel 5: Toezeggingen van de Klant
De Klant zegt toe zijn te verkopen voertuig of machine zo precies mogelijk te beschrijven en verplicht zichzelf tot het feit dat de informatie
in zijn advertenties:
•
•
•
•

Niet verkeerd of onwaar is;
Niet bedrieglijk is en niet de verkoop van nagemaakte of gestolen artikelen betreft;
Niet de auteursrechten, patentrechten, merkrechten, intellectuele eigendomsrechten, verspreidingsrechten en privéleven van
derden aantast ;
Geen enkele wet of regelgeving overtreedt, waaronder, en zonder limiet, de regels betreffende exportcontrole,
consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, discriminatie en misleidende reclame, en iedere wet in algemene zin die
geldig is op Franse bodem.

De Klant zegt toe de handelingen uit te voeren die noodzakelijk zijn op o.a. het gebied van persoonsgegevens, zoals het in acht nemen van
de Wet bescherming persoonsgegevens van 1 september 2001.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
De Klant is geheel aansprakelijk voor de advertenties (tekst en foto’s) en overige inhoud die online worden geplaatst. Stockway Via-Mobilis
is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud die de Klant heeft gepubliceerd. De website Stockway.pro is slechts een drager voor de
verspreiding van advertenties. De adverteerder zegt toe Stockway Via-Mobilis schadeloos te stellen voor alle schade die hem door de
gepubliceerde inhoud van de Klant berokkend zou kunnen worden en stelt zich garant voor alle acties die, naar aanleiding van de
gepubliceerde inhoud, tegen Stockway Via-Mobilis ondernomen zouden kunnen worden.
Stockway Via-Mobilis oefent geen enkele controle uit op de kwaliteit, de zekerheid, de geldigheid van de geïnventariseerde artikelen, de
waarheid of exactheid van de advertenties en gepubliceerde inhoud, het vermogen van de verkopers om genoemde goederen en diensten
te verkopen noch het vermogen van kopers om genoemde goederen of diensten te betalen. Desondanks kan Stockway Via-Mobilis zonder
enig motief een advertentie of inhoud weigeren, indien de aard, tekst of presentatie van genoemde advertentie in strijd is met zijn morele
en commerciële belangen.
De adverteerder zegt toe Stockway Via-Mobilis schadeloos te stellen voor alle eventuele schade, verlies, inkomstenderving, klachten,
aansprakelijkheid en kosten indien laatstgenoemde aansprakelijk wordt gesteld ten gevolge van een actie of een klacht van een derde naar
aanleiding van een gepubliceerde advertentie of inhoud die tegenstrijdig is met de regels van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 7: Aansprakelijkheidsbeperking
Stockway Via-Mobilis stelt alles in het werk om de Service multiverspreiding van advertenties evenals de verschillende opties en
functionaliteiten operationeel te houden. Echter, het betreft hier een middelenverplichting en Stockway Via-Mobilis kan geen enkele
garantie geven voor een ononderbroken of optimaal functioneren van de Service. Stockway Via-Mobilis kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor mogelijke mankementen of schade — kosten, winstderving, gegevensverlies of andere directe of indirecte schade van om het
even welk orde — die kunnen ontstaan door het gebruik van de Service door de Klant, door een (technisch) probleem van het
informatiesysteem van Stockway Via-Mobilis of één van zijn dienstverleners, door de begrensde mogelijkheden van het genoemde
informatiesysteem of door de ontoegankelijkheid. Stockway Via-Mobilis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toegangsproblemen tot
de Service als deze veroorzaakt worden door de Klant, door zijn internetbrowser— de Klant dient alle middelen toe te passen om de
technische aanbevelingen op te volgen en compatibel te zijn met o.a. de twee laatste belangrijke versies van zijn internetbrowser —, door
zijn informatiesysteem of dat van zijn technische dienstverleners, en als blijkt dat de Klant, ondanks het feit dat hij op de hoogte is gesteld
van de origine van het disfunctioneren, niet de benodigde technische stappen heeft ondernomen om de toegang tot de Service te
repareren.
Stockway Via-Mobilis kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch direct, noch indirect, voor transacties die de algemene regels van het
Franse Wetboek in acht nemen (artikel 1641 en verder).
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Artikel 8: Tarieven en betaalmethodes
De Service wordt gefactureerd volgens de offerte die is opgesteld door Stockway Via-Mobilis en is ondertekend door de Klant. De offertes
zijn 15 dagen geldig vanaf hun ontvangstdatum. Speciale afspraken tussen beide partijen of vermeldingen in de offerte uitgezonderd, dient
de Klant zijn facturen direct na ontvangst te betalen. Stockway Via-Mobilis rekent geen enkele korting voor een onmiddelijke betaling of
betaling voorafgaand aan de datum die vermeld staat in de, door de Klant ondertekende, offerte.
Indien de betaling geweigerd wordt dient de Klant de weigeringskosten terug te betalen aan Stockway Via-Mobilis. In geval van
overschrijding van de betalingstermijn zal een boete van 3 keer de wettelijke rentevoet worden opgelegd. Tevens zal een schadeloosstelling
van 40 euro voor gemaakte kosten in rekening gebracht worden (wet L. 441-6 Franse Wetboek).
De volgende betaalmethodes worden geaccepteerd:
•
•

Betaling door overschrijving ;
Betaling door automatische incasso.

De uiteindelijke validering van de bestelling betekent een acceptatie van de betreffende bestelling in zijn totaliteit en de daarmee gepaard
gaande kosten (wet n°2000-230 van 13 maart 2000, Franse Wetboek).
Deze validering heeft de waarde van een handtekening en betekent het accepteren van alle handelingen die op de website worden
uitgevoerd.
De geïnformatiseerde registers die op een veilige manier opgeslagen worden in de informatiesystemen van Stockway Via-Mobilis, zullen
beschouwd worden als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen beide partijen.
Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat, aangetoonde fouten van Stockway Via-Mobilis voorbehouden, de in de informatiesystemen van
Stockway Via-Mobilis opgeslagen gegevens bewijsstukken zijn voor bestellingen die geplaatst zijn door de internaut. Gegevens op een
gegevens- of elektronische drager worden beschouwd als geldige bewijzen en hebben in die zin dezelfde juridische waarde als een
geschreven document.
Het archiveren van de bestelbonnen en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager, volgens het artikel 1348 van het Franse
Wetboek.

Artikel 9: Persoonsgegevens
9.1 Persoonsgegevens die door Stockway Via-Mobilis beheerd worden
De nominatieve gegevens die gevraagd worden op de website zullen door de firma Stockway Via-Mobilis niet gebruikt worden voor
commerciële doeleinden en niet doorgegeven worden aan derden zonder akkoord van de internaut. De geautomatiseerde verwerking van
de persoonsgegevens is op 23/05/2013 gedeclareerd bij de CNIL onder het nummer 1674655.
Conform aan de Franse wet “Informatique et libertés” van 6 januari 1978 en gewijzigd in 2004 beschikt u over een recht van toegang en
rectificatie van uw persoonsgegevens. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen aan STOCKWAY VIA-MOBILIS Le Moulin Collot 88500
Ambacourt Frankrijk of per mail op het volgende e-mailadres: contact@nl.stockway.pro. Tevens kunt uw oppositie uitspreken betreffende
de verwerking van uw persoonsgegevens.

9.2 Persoonsgegevens die door de Klant worden beheerd
De Klant is op de hoogte van het feit dat hij geheel aansprakelijk is voor het invoeren van e-mailadressen of andere persoonsgegevens van
derden in het informatiesysteem van Stockway Via-Mobilis, en in het bijzonder in het kader van de optie E-mailcampagne. Indien de Klant
één of meerdere e-mailadressen of andere persoonsgegevens van derden toevoegt in het informatiesysteem van technische dienstverlener
Stockway Via-Mobilis impliceert dit in geen geval dat laatstgenoemde beheerder van deze persoonlijke informatie is; de Klant is beheerder
van de bestanden met persoonsgegevens. Dit veronderstelt dat de Klant deze gegevens op legale wijze ontvangen heeft en dat hij de Wet
bescherming persoonsgegevens betreffende het verkrijgen, behandelen en opslaan van persoonlijke gegevens op de letter respecteert.
Indien de Klant de voorwaarden en wetten betreffende de bescherming van persoonsgegevens niet in acht neemt, heeft Stockway ViaMobilis het recht de Klant de toegang tot (een deel van) zijn informatiesysteem te weigeren. Stockway Via-Mobilis is in geen geval
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aansprakelijk voor het verkrijgen, toevoegen, wijzigen, verwijderen of iedere andere handeling betreffende persoonsgegevens die door de
Klant wordt uitgevoerd op zijn eigen informatiesysteem of op dat van Stockway Via-Mobilis of een derde, en die niet de procedures en
wetten betreffende de bescherming van persoonsgegevens in acht neemt noch voor ieder ander juridisch en/of geldelijk gevolg of gevolg
op het gebied van brandmanagement dat direct of indirect veroorzaakt is door nalatigheid van de Klant betreffende noodzakelijke
procedures die wettelijk zijn vereist.

Artikel 10: Overmacht
De partijen zullen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien de uitvoering van het contract wordt vertraagd of uitgesteld ten gevolge
van overmacht veroorzaakt door o.a.: sociale conflicten, tussenkomst van civiele of militaire autoriteiten, natuurrampen, technologische
rampen, brand, wateroverlast, onderbreking van het telecommunicatie- of elektriciteitsnetwerk.

Artikel 11: Intellectuele eigendom
Alle elementen van de website Stockway, inclusief de onderliggende technologie, is intellectuele eigendom van Stockway Via-Mobilis. De
internaut die beschikt over een website en hier een hyperlink op wenst te plaatsen, die verwijst naar de website Stockway , is verplicht
schriftelijk toestemming te vragen. In alle gevallen zullen links die zonder toestemming zijn geplaatst, op vraag van Stockway Via-Mobilis
verwijderd dienen te worden.

Artikel 12: Vertrouwelijkheid
Stockway Via-Mobilis stelt alles in het werk om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de op internet doorgegeven persoonsgegevens te
waarborgen. De website Stockway gebruikt een beveiligde module van het type SSL (Secure Sockets Layer); echter, dit garandeert niet dat
de informatie die uitgewisseld is tussen de website Stockway en de Klant niet in handen van derden terecht zijn gekomen of ontcijferd zijn
op het moment van onderschepping of daarna. Stockway Via-Mobilis is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele onderschepping of
cryptoanalyse van uitgewisselde gegevens tussen de Klant en het informatiesysteem van Stockway Via-Mobilis.

Artikel 13: Geldigheidsduur Algemene Verkoopvoorwaarden
Deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing voor de periode waarin de Klant gebruikt maakt van de diensten van Stockway
Via-Mobilis.

Artikel 14: Bezwaar
Ieder bezwaarschrift dient schriftelijk ingediend te worden bij Stockway Via-Mobilis – Le Moulin Collot – 88500 Ambacourt - Frankrijk
In geval van geschillen betreffende de interpretatie of uitvoering van hun overeenkomsten zullen beide partijen in eerste instantie een
minnelijke schikking trachten te vinden en het uitwisselen van documenten accepteren alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

Artikel 15: Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Franse recht van toepassing,

Artikel 16: Forumkeuze
Alle geschillen zullen worden beslecht door de Tribunal de Commerce van Epinal, Frankrijk.
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Artikel 17: Wettelijke vermeldingen betreffende de firma Stockway Via-Mobilis
Stockway Via-Mobilis, uitgever van Stockway, software voor de multiverspreiding van advertenties voor zware voertuigen

Stockway Via-Mobilis SAS
Hoofdkantoor:
Le Moulin Collot
88500 Ambacourt
FRANKRIJK

R.C.S. Epinal 514 364 413 - Code APE 6312Z – SAS startkapitaal 38 000 € - BTW identificatienummer : FR82514364413
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