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Bijzondere voorwaarden Foodinformation 
 

 

QUASYDOC BVBA, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4 bus 2 - BTW BE0660.744.006 - RPR Antwerpen (afdeling 
Hasselt) ontwikkelde Foodinformation.be. Op basis van de door de Klanten ingegeven recepten, geeft Foodinformation.be 
een analyse van de samenstelling ervan op het vlak van allergenen. 
 
De Klant wenst gebruik te maken van Foodinformation.be onder volgende voorwaarden: 
 
1. Onder de modaliteiten hierna beschreven en onder toepassing van de factuurvoorwaarden van Quasydoc verleent Quasydoc 
de Klant een niet-exclusief en persoonlijk gebruiksrecht van één jaar op Foodinformation.be. 
 
2. Voor het gebruik van Foodinformation.be zal de Klant een jaarlijkse licentievergoeding dienen te betalen per materiële 
vestiging waarin de Klant gebruik zal maken van Foodinformation.be. 
 
Als afzonderlijke materiële vestiging wordt beschouwd, elke afzonderlijke materiële locatie (adres) waar de Klant zijn activiteiten 
uitoefent. 
 
De licentievergoeding zal jaarlijks op basis van de index van augustus van elk kalenderjaar worden geïndexeerd aan de hand 
van volgende formule: 
  nieuwe vergoeding = oude vergoeding [0,2 + 0,8 (FMI van jaar n+1)/(FMI van jaar n)] 
 
- FMI = nationaal gemiddelde Agoria-loonindex 
- FMI van jaar 1 = FMI van het eerste jaar van betaling van de vergoeding 
 
Deze nieuwe licentievergoeding treedt pas in werking op de eerstvolgende vervaldag van het contract. 
 
3. Onderhavige overeenkomst en het gebruiksrecht van de Klant nemen een aanvang bij de betaling van de licentievergoeding 
door de Klant. De overeenkomst wordt jaarlijks automatisch hernieuwd mits voorafgaande betaling van de jaarlijkse 
licentievergoeding. 
 
Zowel de Klant als Quasydoc kunnen onderhavige overeenkomst hierna opzeggen, mits schriftelijke kennisgeving en toekenning 
van een opzegtermijn van 3 maanden vóór het verstrijken van het lopende jaar. 
 
4. Bij niet-betaling van de jaarlijkse licentievergoeding door de Klant, is Quasydoc gerechtigd d.m.v. een loutere schriftelijke 
kennisgeving gericht aan het door de Klant opgegeven e-mailadres de uitvoering van deze overeenkomst te schorsen (met 
inbegrip om aan de Klant de toegang te ontzeggen tot Foodinformation.be), dan wel over te gaan tot de ontbinding van de 
overeenkomst ten laste van de Klant, zonder afbreuk te doen aan haar recht tot het bekomen van schadevergoeding. 
 
5. Na de betaling van de eerste licentievergoeding door de Klant zal deze d.m.v. een gepersonaliseerde code toegang kunnen 
krijgen tot het gebruik van Foodinformation.be. Deze toegangscode zal door Quasydoc aan de Klant per e-mail worden bezorgd. 
 
6. De Klant erkent kennis te hebben genomen van het Privacybeleid van Quasydoc en aanvaardt dat het gebruik van 
Foodinformation.be onderworpen is aan de bepalingen van dit Privacybeleid. 
 
7. Vragen over de werking van en problemen met betrekking tot Foodinformation.be zullen enkel via de elektronische helpdesk 
support@foodinformation.be worden beantwoord of worden opgelost. Quasydoc zal alle redelijke inspanningen leveren teneinde 
binnen de termijn van 48 uren vanaf de registratie van de aanvraag hierop te antwoorden/terug te komen, rekening houdend 
met de aard en de belangrijkheid van de vraag of het probleem. 
 
8. De Klant zal de eigendomsrechten van Quasydoc op Foodinformation.be steeds stipt respecteren. 
 
9. Quasydoc garandeert enkel dat Foodinformation.be een adequate allergenen-analyse zal maken van de gegevens die door 
de Klant zullen worden ingegeven. Quasydoc is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de input van deze gegevens. 
 
In geen geval zal Quasydoc aansprakelijk kunnen worden gehouden voor indirecte schade van de Klant, met inbegrip van 
winstderving, productieverlies, noch voor enige schade geleden door derden. In elk geval is de aansprakelijkheid van Quasydoc 
beperkt tot het dubbele bedrag van de jaarlijkse licentievergoedingen (desgevallend over verschillende vestigingen) die door 
de Klant gedurende de looptijd van de overeenkomst vanaf aanvang tot de datum van het schadegeval zal zijn betaald.  
 
10. Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken te 
Hasselt bevoegd zijn om hiervan kennis te nemen. 


