ALGEMENE VOORWAARDEN DEKRANTENWINKEL.BE
1. ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Deze website is ontwikkeld door Ubiway, de Nationale Loterij, de uitgevers CinéTele Revue, De
Persgroep, IPM Group, Keesing, Les Editions de l’Avenir, Mediahuis, Rossel / Sud Presse, Roularta
Media Group, Sanoma, de federaties en de FOD Economie.
De websites www.dekrantenwinkel.be en www.lelibraire.be inclusief Marketplace zijn eigendom van
AMP NV, die tevens instaat voor het beheer van deze websites. Deze maken het voor de kandidaat
uitbaters van nieuwe verkooppunten of overnemers van een bestaand verkooppunt mogelijk om
Ubiway/AMP alle benodigde informatie te bezorgen om een persverkooppunt uit te baten. AMP
verdeelt de persartikelen voor Ubiway.
1.2 AMP is een naamloze vennootschap, met zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451, BTW
BE0403.482.188, KBO 0403.482.188, RPR Brussel. Ubiway is een naamloze vennootschap, met zetel
te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451, BTW BE0474.686.326, KBO 0474.686.326, RPR Brussel. Het
algemeen telefoonnummer is +32 2 529 44 00 en het e-mailadres is info@dekrantenwinkel.be.

Gelieve dit email adres niet te gebruiken voor klachten of vragen met betrekking tot producten of
diensten. U kunt hiervoor contact opnemen met de klantendienst op het e-mail
contactnl@ampnet.be.
1.3 De toegang tot en het gebruik van deze website impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding
door de Gebruiker van de huidige algemene voorwaarden, zoals ze bestaan op het moment van de
toegang en het gebruik, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.
AMP/Ubiway behoudt zich het recht voor, te allen tijde, huidige algemene voorwaarden aan te
passen en bij te werken zonder uitdrukkelijke kennisgeving. Ze zal indien mogelijk de Gebruiker
hiervan elektronisch informeren. Het is echter aangeraden dat de Gebruiker bij elk bezoek aan de
website deze algemene voorwaarden regelmatig naleest.

2. DRAAGWIJDTE
Via deze website kunnen toekomstige dagbladhandelaars opleidingen reserveren, informatie
raadplegen en eventueel een geschikt pand zoeken om hun nieuwe krantenwinkel te openen. De
algemene informatie op deze website ter beschikking gesteld is gericht op het opstarten of uitbaten
van een krantenwinkel, een dagbladhandel of een andere vorm van persverkoop.
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke
of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies
aan de gebruiker worden beschouwd. Alhoewel Ubiway zich inspant om informatie te verschaffen
waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Ubiway niet de adequaatheid, juistheid,
volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te
gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Ubiway een voortdurende toegang tot de
website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website. Ubiway kan

geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de afwezigheid van specifieke informatie op de website,
de inhoud van deze website, of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
Via de Marketplace op www.dekrantenwinkel.be kunnen bestaande dagbladhandelaars een
krantenwinkel te koop of te huur aanbieden. Ubiway doet al het mogelijke om op de Marketplace
betrouwbare en regelmatig bijgewerkte zoekertjes ter beschikking te stellen. Noch Ubiway, noch de
fysieke of morele persoon (dagbladhandelaar) die ons het zoekertje heeft doorgespeeld, kunnen
verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van het zoekertje of in geval
het pand niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u het zoekertje bekijkt. Het zoekertje
vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten
stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, contact
op te nemen met de dagbladhandelaar die het zoekertje heeft geplaatst om persoonlijk te
controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn. De
informatie is altijd van voorlopige aard en moet altijd worden bevestigd door de dagbladhandelaar
die het zoekertje heeft geplaatst, vooral op het vlak van de vraagprijs. Ubiway kan in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, de juistheid en de inhoud van de zoekertjes die
op de Marketplace zijn geplaatst, noch voor de kwaliteit van de panden en/of de diensten die in deze
advertenties worden aangeprezen. Alle teksten, gegevens, foto´s, video´s, boodschappen of elke
andere vorm van inhoud die op de website wordt geplaatst door een dagbladhandelaar, valt enkel
onder zijn verantwoordelijkheid. Ubiway controleert de inhoud die op de website wordt geplaatst
door dagbladhandelaars niet en kan hier dus niet verantwoordelijk voor worden gesteld.
Indien u een zoekertje plaatst op de Marketplace, verbindt u zich ertoe uitsluitend correcte
informatie te geven (inclusief afbeeldingen, foto´s,...) die niet in strijd is met de rechten van derden,
inclusief de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, afbeeldingsrecht,...) of met de
openbare orde en of de goede zeden. U vrijwaart Ubiway en AMP voor elke eventuele
rechtsvordering van derden met betrekking tot het zoekertje dat u op de Marketplace hebt
geplaatst.

3. VIRUSSEN EN MISDRIJVEN
Ubiway onderneemt redelijke inspanningen om haar website te beschermen tegen virussen, hackingattacks of andere informaticamisdrijven, maar kan de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of
andere informaticamisdrijven niet garanderen.
4. HYPERLINKS
De website kan informatie bevatten die aangeboden wordt door derde partijen waarover Ubiway
geen controle heeft en kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden
slechts ten informatieve titel voor de gebruiker weergegeven. Ubiway heeft geen controle over de
inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan
van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan
van deze links niet dat Ubiway instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname
van deze links geen enkele samenwerking tussen Ubiway en de exploitanten van deze websites.
Indien U een hyperlink vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij U eerst

contact op te nemen met de webmaster (info@dekrantenwinkel.be) en deze zal U over de
toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.
5. EXONERATIEBEDING
De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke
onjuistheden of tikfouten bevatten. De informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen.
Ubiway en/of leveranciers kunnen, op om het even welk ogenblik, wijzigingen aanbrengen aan deze
website. Neem geen enkele belangrijke beslissing op basis van informatie die werd vernomen via
deze website. Gelieve een bevoegd professioneel persoon te raadplegen om specifiek advies te
ontvangen dat aangepast is aan uw situatie.
Behoudens in geval van opzet of bedrog, kunnen Ubiway of AMP in geen geval aansprakelijk worden
gesteld op basis van onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke
rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot
verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteit, verlies van gegevens,
bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit een zware fout of
herhaaldelijke fouten, die veroorzaakt wordt door i) de website, inclusief de onbeschikbaarheid
ervan of de technische werking; ii) informatie of inhoud van de website; iii) virussen, hacking-attacks
en andere informaticamisdrijven; of iv) de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de
hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als Ubiway of één van zijn leveranciers
verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Elk gebruik van deze website is derhalve
volledig op eigen risico. Indien U niet kunt instemmen met het geheel of een deel van deze website,
of als U het niet eens bent met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht
erin deze website niet meer te gebruiken.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM
De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software
en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van
Ubiway, AMP of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databank- en
merkenrechten.

Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en
gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden,
tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Ubiway of AMP.

7. BESCHERMING VAN DE PRIVACY
Ubiway en AMP hebben een duidelijk beleid met betrekking tot de bescherming van uw privacy voor
de gegevens die U zou mededelen of delen op deze website. De gegevens die U ons mededeelt als
kandidaat uitbater worden enkel aangewend om U uit te nodigen voor een opleiding of U informatie
toe te sturen. Deze gegevens worden niet medegedeeld aan derden indien U hiervoor geen
expliciete toestemming geeft. Deze gegevens worden na 3 maanden automatisch gewist. De

gegevens die U ons mededeelt voor een advertentie op Marketplace worden slechts tijdelijk
opgeslagen en dit zolang U uw advertentie actief laat op het platform. Evenwel wordt elke
advertentie na drie maanden automatisch verwijderd. Het staat U vrij deze advertentie nadien
opnieuw actief te plaatsen op Marketplace.

8. VERBINTENISSEN VAN DE GEBRUIKER
De gebruiker verbindt zich ertoe:
i)
ii)

iii)
iv)
v)

geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden;
de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen,
noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website,
Ubiway, of derden;
geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale
informatie door te geven of te verspreiden;
de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen;
geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten.

Ubiway en AMP behouden zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te
geven die het Belgische of internationaal recht schenden en iedere gebruiker die onderhavige
Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van
de diensten of gegevens op te schorten.

9. NIETIGHEID
De nietigheid, ongeldigheid en niet-toepasselijkheid, geheel of gedeeltelijk, van één van de
bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of van een clausule of deel van een clausule
leidt niet tot de nietigheid, ongeldigheid of niet-toepasselijkheid van de andere bepalingen, clausules
of deel van een clausule, en zal evenmin een weerslag hebben op de geldigheid en toepasselijkheid
van de algemene voorwaarden in hun integraliteit. Partijen verbinden er zich toe om deze
bepaling(en) te vervangen of de gevolgen ervan te beperken in de mate dat dit is toegestaan door de
wet.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief
onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Brusselse rechtbanken hebben de exclusieve
bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in
de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van
toepassing is.

Een gedrukte versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische

vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve
procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, op
dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die
werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden
afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

