Laatste update: 22/02/2019
ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN PASHA PARKNG

1.1

Artikel 1 VOORWERPEN TOEPASSINGSGEBIED
De huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna“de Voorwaarden”) regelen de toegang tot en/of het gebruik van een online platform
dat tot doel heeft personen met elkaar in contact te brengen via de Applicatie en/of de Website (hierna de “Diensten”) die worden
aangeboden door PASHA PARKING, (hierna PASHA), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met
maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Barastraat 6, bij de KBO ingeschreven onder het nummer0694.615.416.

8.1.

8.2.
Artikel 2 DEFINITIES
“Diensten: het geheel van de Diensten die PASHA levert wanneer ze de Leden in contact brengt via de Applicatie, de Website en het
Signalisatiebord.
2.2.
“Applicatie”: de mobiele applicatie van PASHA die toelaat de Leden met elkaar in contact te brengen.
2.3.
“Website”: de website https://www.pasha-parking.com.
2.4.
“Signalisatiebord”: digitale en interactieve nummerplaat die op de Inrij wordt aangebracht en een inschrijvingsnummer weergeeft.
2.5.
“Afficheringsdienst”: dienst verleend door de Dienstverlener aan de Gebruiker die bestaat in het recht toegekend tot de affichering van een
nummerplaat op het Signalisatiebord Pasha.
2.6.
“Voorwaarden van affichering”: document dat als bijlage bij deze Voorwaarden wordt gevoegd en een kader vormt voor de contractuele
relatie die ontstaat tussen een Dienstverlener en een Gebruiker betreffende de afficheringsdienst via het Signalisatiebord Pasha.
2.7.
“Dienstverlener”: eender welke natuurlijke of rechtspersoon die van een Inrij geniet (in de hoedanigheid van eigenaar, huurder,
vruchtgebruiker, zaakvoerder …) en die het voor een Gebruiker mogelijk maakt het inschrijvingsnummer van een voertuig te afficheren op
het Signalisatiebord dat is aangebracht op de genoemde Inrij.
2.8.
“Tijdvak”: periode gedurende dewelke een Gebruiker een beroep kan doen op de Afficheringsdienst.
2.9.
“Inrij”: een inrij van eigendommen als bedoeld in artikel 25.1.3 van het Verkeersreglement (KB van 01/12/1975) is elke toegangsweg die, als
gevolg van zijn externe kenmerken, het voorkomen heeft van een toegang voor voertuigen met drie of meer wielen.
2.10. “Gebruiker”: elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Applicatie om het inschrijvingsnummer van een voertuig op het
Signalisatiebord te afficheren.
2.11. “Lid”: een Dienstverlener, een Gebruiker of beiden tegelijk na inschrijving op de Diensten.
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Artikel 3 DOOR PASHA AANGEBODEN DIENSTEN
PASHA biedt Diensten aan waarbij een Dienstverlener en een Gebruiker met elkaar in contact worden gebracht via een technologisch
platform alsook door middel van een “smart Signalisatiebord” dat het voor een Gebruiker mogelijk maakt zijn inschrijvingsnummer te
afficheren op de Inrij van een Dienstverlener.
PASHA is een derde bij de contractuele relatie die ontstaat tussen een Dienstverlener en een Gebruiker met betrekking tot de
Afficheringsdiensten op het Signalisatiebord.
Artikel 4 AANVAARDING, TEGENSTELBAARHEID EN VERBREKING VAN DE VOORWAARDEN
De huidige Voorwaarden zijn tegenstelbaar vanaf hun aanvaarding door de Lid en voor de volledige duur van gebruik van de Diensten, totdat
de huidige Voorwaarden door nieuwe Voorwaarden worden vervangen.
PASHA behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen overeenkomstig het huidig artikel.
Elke nieuwe wijziging wordt ter kennis van de Leden gebracht. De datum van “Laatste bijwerking” staat bovenaan de Voorwaarden.
In geval van niet-aanvaarding kan de Lid de Voorwaarden met onmiddellijke ingang verbreken.
Zo de Lid gebruik blijft maken van de Diensten na de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde Voorwaarden, wordt hij geacht ze te
hebben aanvaard.

Artikel 5 GEBRUIK VAN DE DIENSTEN
Handelingsbekwaamheid van de Lid
5.1.
De Lid verklaart dat hij de vereiste wettelijke leeftijd bezit om de huidige voorwaarden te aanvaarden of dat hij houder is van een machtiging
vanwege zijn ouders of voogd(en) die hem toelaten de Diensten te gebruiken.
5.2.
De Lid verklaart ook (i) volledig gemachtigd te zijn om de betaalmiddelen te gebruiken en (ii) dat deze betaalmiddelen toelaten te beschikken
over voldoende fondsen met het oog op de betaling van alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten.
5.3.
De Lid verklaart financieel aansprakelijk te zijn voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten, zowel in eigen naam
als voor rekening van derden, met inbegrip van meerderjarigen.
5.4.
Al wie onbekwaam wordt verklaard krachtens de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan op geen enkele wijze lid
worden.
5.5.
Om de account van een rechtspersoon aan te maken dient men over een machtiging te beschikken om aldus te handelen en om de betrokken
rechtspersoon te verbinden ten opzichte van de Voorwaarden.
Toegang tot de Diensten
5.6.
De Diensten zijn op normale wijze toegankelijk gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week.
5.7.
PASHA verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de continuïteit van de Diensten te verzekeren. PASHA is echter niet aansprakelijk
voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Diensten wanneer deze onderbrekingen onafhankelijk zijn van haar wil.
5.8.
De Lid aanvaardt en begrijpt dat PASHA het recht heeft de Applicatie, de Website of de toegang tot een of meerdere Diensten tijdelijk af te
sluiten om updates uit te voeren, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat ze daarvoor een schadevergoeding dient te betalen.
5.9.
De Lid heeft toegang tot de Diensten van PASHA door de Applicatie te downloaden uit de App Store van Apple of de Play Store van Google.
5.10. Om gebruik te maken van de Diensten moet de Gebruiker eerst de toestemming verlenen aan PASHA om toegang te hebben tot de functies
van geolokalisatie van zijn toestel.
5.11. Om de Diensten te gebruiken moet de Dienstverlener er ook mee instemmen dat het op zijn Inrij aangebrachte Signalisatiebord kan worden
gelokaliseerd en gepubliceerd op de Diensten.
5.12. Om toegang te hebben tot de Diensten aanvaarden de Dienstverlener en de Gebruiker dat hun contractuele relatie betreffende de
Afficheringsdienst uitsluitend wordt beheerst door de Voorwaarden van affichering, waarbij Pasha als een derde partij wordt beschouwd.
Registratie
5.13. Om de Diensten te gebruiken moet de Lid zich inschrijven en aan PASHA bepaalde persoonlijke informatie verstrekken zoals zijn naam, adres,
e-mail, gsm-nummer, leeftijd en geldige betaalwijze.
5.14. PASHA behoudt zich het recht voor de toegang tot en het gebruik van de Diensten afhankelijk te maken van de inachtneming van bepaalde
voorwaarden of eisen zoals de naleving van een verificatieprocedure.
5.15. Aan de Lid zal ook worden gevraagd een identificator en een wachtwoord te kiezen die strikt vertrouwelijk zijn. De Lid is verantwoordelijk
voor het behoud van de vertrouwelijkheid van zijn identificator en/of wachtwoord.
5.16. De Lid heeft niet het recht deze toegangsgegevens te verspreiden noch om een andere persoon er gebruik van te laten maken met als doel
toegang te hebben tot de Diensten.
5.17. De Lid dient ervoor te zorgen dat de gegevens van zijn account juist, volledig en actueel blijven.
5.18. Doet hij dat niet, dan kan de toegang tot de Diensten worden beperkt of zou PASHA de huidige Voorwaarden kunnen verbreken.
5.19. PASHA wijst elke aansprakelijkheid af wat betreft de bevestiging van de identiteit van welke Lid ook.
5.20. In geval van fraude verbindt de Lid zich ertoe elke ongeoorloofde toegang onmiddellijk ter kennis te brengen van PASHA, door een e-mail te
versturen naar info@pasha-parking.com.
Intrekkingsrecht
5.21. De Lid begrijpt en aanvaardt dat PASHA diensten begint te leveren onmiddellijk na het begin van het proces van downloaden van de Applicatie
of na zijn inschrijving.
5.22. De Lid aanvaardt uitdrukkelijk dat hij verzaakt aan het herroepingsrecht als bedoeld in artikel VI.73, 13° van het Economisch wetboek zodra
hij de Applicatie downloadt of registreert.
5.23. De Lid kan zijn account echter verwijderen via de Website en/ofde Applicatie.
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Artikel 8 SPECIFIEKE PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER
De Gebruiker is aansprakelijk voor de juistheid van de invoer van het inschrijvingsteken van het voertuig bij elk gebruik van de Diensten. In
het geval waarin de nummerplaat zoals getoond op het Signalisatiebord niet overeenstemt met het voertuig dat voor de Inrij geparkeerd
staat, draagt de Gebruiker als enige de gevolgen van de inbreuk op artikel 25.1.3 van het Verkeersreglement en van andere geldende
administratieve sancties.
Op het einde van elk gebruik is de Gebruiker gehouden een einde te stellen aan het Tijdvak via de Applicatie en de Inrij vrij te maken. Doet
hij dat niet, dan worden de kosten als gevolg van gebruik van de Diensten, en dit zolang de nummerplaat wordt getoond op de Inrij, integraal
gefactureerd aan de Gebruiker.
Hoe dan ook toont het Signalisatiebord niet langer de nummerplaat van de Dienstverlener zodra het Tijdvak is verstreken dat de
Dienstverlener eerder heeft gedefinieerd.
De Gebruiker mag in geen geval de door de Dienstverlener van tevoren vastgestelde Tijdvakken overschrijden.
In geval van overschrijding van een Tijdvak behoudt PASHA zich ook het recht voor een boete op te leggen en/of het Contract te verbreken.

ARTIKEL 9 PRIJS VAN DE EXPLOITATIEVERGUNNING
Pasha factureert aan de Leden enkel de kosten in verband met de exploitatievergunning betreffende haar technologie die het voor de
Dienstverleners mogelijk maakt, dankzij de combinatie van haar Applicaties en Websites alsook het Signalisatiebord, contact te leggen met
Gebruikers met als doel hun Afficheringsdiensten aan te bieden.
De prijs van deze licentie wordt betaald op maandelijkse basis.
De toegepaste prijzen zijn de prijzen die worden vermeld op de Website en/of de Applicaties.
PASHA behoudt zich het recht voor de prijzen betreffende de exploitatielicentie te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen van tarieven hebben
hoe dan ook geen terugwerkende kracht.
In geval van wijziging van de prijzen door PASHA kunnen de nieuwe tarieven van kracht worden zodra de nieuwe Voorwaarden ter kennis
worden gebracht.
De kosten van de exploitatielicentie worden betaald door automatische afname van de kredietkaart waarvan de Lid de gegevens aan Pasha
meedeelt bij zijn inschrijving op de Diensten dan wel door middel van automatische domiciliëring.
Hoe dan ook moet elke betaling door de Lid worden verricht uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum en via de toegestane
betalingsmiddelen.
In geval van laattijdige betaling behoudt PASHA zich het recht voor de account van de Gebruiker te schorsen zolang de onbetaalde bedragen
niet integraal zijn betaald.
Betalingsherinneringen die via de Applicatie worden verstuurd, zijn altijd gratis; voor betalingsherinneringen die per post worden verstuurd,
behoudt PASHA zich echter het recht voor administratiekosten van 5 euro aan te rekenen.
Bij gebrek aan inachtneming van de betalingstermijn heeft PASHA van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een
nalatigheidsinterest berekend tegen het wettelijk percentage. Tevens behoudt PASHA zich het recht voor om van de Dienstverlener een
boete te vorderen van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 5euro.
De Gebruiker die zijn account opzegt of schrapt, blijft gehouden de aan PASHA verschuldigde bedragen te betalen.
De toegepaste prijzen zijn die welke staan vermeld op de Website of Applicatie op het ogenblik waarop er van de Diensten gebruik wordt
gemaakt.
Elke betwisting betreffende een factuur moet, op straffe van verval, bij PASHA aankomen binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf
de factuurdatum. Eens deze termijn verstreken is, wordt de Gebruiker geacht de factuur onherroepelijk te hebben aanvaard.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID
PASHA wordt beschouwd als een derde partij bij de relatie die de Dienstverlener en de Gebruiker met elkaar aangaan in verband met de
Afficheringsdiensten.
10.2. De Gebruiker en de Dienstverlener sluiten een contract, genaamd “Voorwaarden van affichering”, rechtstreeks onder elkaar met betrekking
tot het gebruik van de door deze laatste aangeboden Afficheringsdiensten.
10.3. PASHA verbindt zich ertoe de nodige inspanningen te leveren om haar Diensten in een correcte en actuele staat te handhaven, maar
garandeert niet dat de Diensten vrij zijn van fouten, malware of virussen noch dat ze actueel en exact zijn.
10.4. PASHA is niet aansprakelijk voor het gebruik of de onmogelijkheid om gebruik te maken van het Platform PASHA, met inbegrip van de levering
of het gebruik van de aangeboden Diensten.
10.5. PASHA is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het gebrek aan inachtneming door de Lid van zijn plichten.
10.6. PASHA is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die wordt doorgestuurd of opgeslagen door de Lid of eender welke derde die
gebruik maakt van de diensten van PASHA.
10.7. PASHA is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik (of de onmogelijkheid om gebruik te maken) van de
Diensten, met inbegrip van schade die wordt aangericht door malware, virussen of welke onjuistheid of weglating ook wat betreft de
informatie betreffende de Diensten, tenzij de schade het gevolg is van een opzettelijke handeling of een ernstige nalatigheid van PASHA.
10.8. PASHA gaat enkel middelenverbintenissen aan in verband met alle aangeboden of geleverde diensten. PASHA kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor eender welke ongemakken of schade die inherent zijn (is) aan het gebruik van internet, meer bepaald een onderbreking van de
dienst, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van virussen op het vlak van informatica dan wel om het even welk feit dat als “overmacht”
kan worden beschouwd.
10.9. PASHA is enkel aansprakelijk in geval van bedrog of zware fout door haar begaan. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het herstel
van enkel de voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade die de Lid heeft geleden, met uitsluiting van het herstel van alle indirecte
of immateriële schade zoals extra uitgaven, winstderving, verlies van winst, verlies of beschadiging van gegevens en schade berokkend aan
derden.
10.10. PASHA kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging of tekortkoming in de uitvoering van haar Diensten wanneer die
vertraging of tekortkoming het gevolg is van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, onvoorzienbaar en onvermijdelijk,
zoals gevallen van oorlog, oproer, onlusten, burgerlijke onrust, handelingen vanwege burgerlijke of militaire overheden, embargo’s,
ontploffingen, stakingen of sociale conflicten (met inbegrip van die waarbij haar personeel betrokken is), gebroken kabels,
stroomonderbrekingen (met inbegrip van onderbrekingen als gevolg van de toepassing van een door de overheden vastgesteld
afschakelplan), overstromingen, langdurige vriestemperaturen, brand of onweer.
10.11. Zo PASHA zich beroept op een dergelijk geval van Overmacht, is ze gehouden alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte
minimum te beperken, maar heeft ze het recht de Dienst op te schorten of te beperken om de operationele omgeving te beschermen, zonder
dat de Lid aanspraak kan maken op welke schadeloosstelling ook.
10.12. De beperkingen en uitsluitingen van het huidig artikel hebben niet tot doel de aansprakelijkheid te beperken of welk recht ook te wijzigen
dat toekomt aan de Lid in de hoedanigheid van consumenten dat niet kan worden uitgesloten krachtens de toepasselijke wet.
10.13. Voor doeleinden inzake conformiteit of voor operationele doeleinden mag PASHA de waarde van elke individuele Betaling beperken. Zo een
aan u verschuldigd bedrag deze limiet overschrijdt, kan PASHA een aantal Betalingen verrichten (eventueel over meerdere dagen) om u het
totaalbedrag van de Storting te betalen.
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Artikel 6 ALGEMENE PLICHTEN VAN DE LEDEN
De Lid verklaart kennis te hebben van de noodzaak om op zijn kosten een abonnement en/of internettoegang aan te gaan en zich ervan te
hebben vergewist dat de configuratie van zijn IT- en mobiel materieel aangepast en verenigbaar is met het gebruik van de Diensten.
Voorafgaand aan eender welk gebruik van de Diensten moet de Lid de beschermingsmaatregelen treffen en de parameters instellen die
nodig zijn voor een gebruik dat conform is aan de Voorwaarden.
De Lid gaat de verbintenis aan om niets te doen wat – al dan niet rechtstreeks – afbreuk kan doen aan de integriteit van de Diensten die
PASHA ter beschikking stelt.
De Lid is als enige aansprakelijk voor eender welke schade aan zijn computer of voor eender welk verlies van gegevens als gevolg van het
downloaden, raadplegen en gebruik van de Website en/of Applicatie.
De Lid verklaart zich te schikken naar het Verkeersreglement en eender welke andere regelgeving betreffende het rijden op de openbare
weg.

11.5.

Artikel 7 SPECIFIEKE PLICHTEN VAN DE DIENSTVERLENER
Het Signalisatiebord wordt door PASHA geleverd op de overeengekomen plaats van levering. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting vanwege
de Dienstverlener aan PASHA binnen de vijf (5) werkdagen na de leveringsdatum wordt het Signalisatiebord geacht te zijn aanvaard en
conform te zijn.
De Dienstverlener controleert de installatie van het Signalisatiebord.
Voor de installatie moet de Dienstverlener voorzien in een geschikte plaats op zijn Inrij, zodat het Signalisatiebord zichtbaar is en om het
onderhoud ervan te verzekeren.
De Dienstverlener erkent en aanvaardt dat het Signalisatiebord eigendom is en blijft va PASHA voor de volledige duur van de Voorwaarden.
De Dienstverlener mag het Signalisatiebord in geen geval overdragen, tegen betaling of om niet, (onder)verhuren, in bruikleen geven of
bezwaren met welke zekerheid ook noch het ter beschikking stellen van een derde op welke wijze ook, behoudens het voorafgaand akkoord
van PASHA.
De Dienstverlener verbindt zich ertoe het Signalisatiebord te gebruiken en te bewaren als een goede huisvader, het in perfecte staat te
onderhouden en het te gebruiken overeenkomstig de Voorwaarden.
De Dienstverlener is aansprakelijk voor om het even welk verlies van of eender welke schade aan het Signalisatiebord in zijn bezit, voor zover
de schade niet is veroorzaakt door normale “slijtage en/of beschadiging” en indien het Signalisatiebord het voorwerp is geweest van
normalerwijze noodzakelijk onderhoud (tenzij dit verlies of deze schade volledig toerekenbaar is aan een handeling of nalatigheid van
PASHA).
De Dienstverlener brengt PASHA onmiddellijk op de hoogte van om het even welk probleem met betrekking tot het Signalisatiebord.
In geval van beslag of eender welke andere aanspraak die derden zouden kunnen doen gelden op de rechten in verband met het
Signalisatiebord, is de Dienstverlener gehouden zich daartegen te verzetten en PASHA onverwijld op de hoogte te brengen zodat deze laatste
haar rechten kan beschermen.
Eens het Signalisatiebord is aangebracht op de Inrij, verbindt de Dienstverlener zich ertoe het niet weg te halen voor de volledige duur van
het Contract. Blijft hij in gebreke, dan behoudt PASHA zich het recht voor het huidige Contract te verbreken en de teruggave van het
Signalisatiebord te eisen op kosten van de Dienstverlener.
De Dienstverlener verbindt zich ertoe de Inrij niet te belemmeren of te blokkeren tijdens de beschikbaarheidsuren die hij zal hebben
aangekondigd op de Website en/of de Applicatie.
Op het einde van de contractuele relaties, ongeacht de oorzaak, is de Dienstverlener gehouden het Signalisatiebord in goede staat terug te
geven aan PASHA. Bij gebrek daaraan factureert PASHA naar eigen goeddunken de restwaarde van het Signalisatiebord.
PASHA is niet gehouden de kosten op zich te nemen die nodig zijn om de Inrij te herstellen als gevolg van het wegnemen van het
Signalisatiebord onder normale voorwaarden.
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ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle intellectuele-eigendomsrechten op de Diensten zoals vermeld in de Voorwaarden zijn de exclusieve eigendom van PASHA en/of haar
dochterondernemingen en/of haar leveranciers.
Alle commerciële merken, dienstmerken, handelsbenamingen, logo’s of andere woorden of symbolen die verwijzen naar de Diensten of de
handelsactiviteiten van PASHA in het algemeen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van PASHA of haar dochterondernemingen of
leveranciers.
De Voorwaarden noch het gebruik van de Diensten hebben tot gevolg dat welk recht ook wordt overgedragen of toegekend.
De Lid mag de Diensten enkel gebruiken voor eigen rekening en voor intern gebruik. Hij mag ze in geen geval overdragen, doorverkopen,
verhuren, in bruikleen geven noch ter beschikking stellen van derden zonder de voorafgaande en schriftelijke instemming van PASHA.
De Lid mag niets doen wat deze eigendomsrechten in gevaar brengt en verwerft geen enkel recht op deze merken, behoudens
andersluidende vermelding in de Voorwaarden.
Het is voor de Lid verboden om, zonder het voorafgaand akkoord van PASHA, het Signalisatiebord, de etiketten of andere
onderscheidingstekens die PASHA of haar leveranciers heeft (hebben) aangebracht te doen verdwijnen.
Artikel 12 LICENTIES
Pasha is houder van alle intellectuele rechten met betrekking tot haar technologie. In dit opzicht kent Pasha een exploitatielicentie toe aan
de Leden waarmee zij toegang hebben tot de Diensten via de Applicaties en/of de Website. Deze exploitatielicentie wordt toegekend voor
de periode waarin de Diensten worden gebruikt, op het grondgebied van het koninkrijk België en op persoonlijke, niet-exclusieve en nietoverdraagbare wijze.
Elke kopie of namaak van een of meerdere onderliggende elementen van de Diensten, die worden beschermd door een intellectueeleigendomsrecht of een zakelijk geheim, met welk middel en op welke drager ook, is strikt verboden.
In geval van niet-conform of onrechtmatig gebruik van de Diensten, behoudt PASHA zich het recht voor dit gebruik met alle rechtsmiddelen
te doen stoppen.
Elke inbreuk kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke veroordelingen.
Het is voor de Lid verboden:
Een (sub)licentie toe te kennen, de dienst of de applicatie op welke wijze ook te verkopen, door te verkopen, over te
dragen, af te staan, te verdelen of op een andere wijze commercieel te exploiteren of ter beschikking van derden te
stellen;
De Diensten te wijzigen of er afgeleiden van te creëren;
Elektronische links te creëren naar de Diensten of delen of spiegels van welke applicatie ook op welke andere server of
welk ander draadloos of op internet gebaseerd toestel ook te plaatsen;
Zich schuldig te maken aan retroconceptie of toegang te hebben tot de applicatie met als doel (i) een concurrerende
Prestatie te ontwerpen of te bouwen; (ii) een product te ontwerpen of te bouwen met gebruik van de ideeën, kenmerken,
functies of afbeeldingen die gelijken op de Diensten; (iii) ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van de dienst of
de applicatie te kopiëren;
Inhoud te versturen of op te slaan die virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere informaticacodes bevat evenals
schadelijke bestanden, scripts of programma’s;
De integriteit of de goede werking van de website, de applicatie of de dienst dan wel de gegevens die ze bevatten te
belemmeren of te onderbreken;
Te pogen op bedrieglijke wijze toegang te hebben tot de website, de applicatie of de dienst of tot de systemen of
netwerken die ze ondersteunen.
PASHA heeft het recht onderzoek te voeren naar de hierboven beschreven inbreuken, in de mate zoals toegestaan door de wet, alsook
gerechtelijke vervolgingen in te stellen. PASHA kan een beroep doen op de politie en met haar samenwerken om de Leden te vervolgen die
de Voorwaarden schenden.
De Lid erkent dat PASHA niet verplicht is zijn toegang tot de website, de applicatie of de collectieve inhoud noch het gebruik dat ervan wordt
gemaakt te controleren en evenmin de collectieve inhoud te verifiëren of te bewerken. De Lid erkent echter dat PASHA het recht heeft zijn
toegang te controleren in het kader van de exploitatie van de website, de applicatie en de dienst met als doel zich te vergewissen van de
inachtneming van de huidige Gebruiksvoorwaarden of om de toepasselijke wetgeving of een bevel of een verzoek na te leven dat uitgaat van
een rechtbank, een bestuurlijke overheid of een ander officieel orgaan. PASHA behoudt zich het recht voor de toegang tot welke collectieve
inhoud ook te annuleren of te deactiveren indien ze meent dat die toegang een inbreuk vertegenwoordigt op de huidige
gebruiksvoorwaarden of op enige andere wijze afbreuk doet aan de website, de dienst of de applicatie.7
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13.1

ARTIKEL 13 BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
PASHA verbindt zich ertoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) in acht te nemen alsook de nationale wetten tot
uitvoering van de richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (hierna “wetgeving op de gegevensbescherming” genoemd),
zoals geformuleerd in haar Privacy Policy: http://www.pasha-parking.com/assets/documents/Privacy%20Policy.pdf.

ARTIKEL 14 BEVOEGD GERECHT
Het Belgisch recht beheerst deze Voorwaarden. In geval van geschil dat niet in der minne kan worden geregeld, zijn alleen de Franstalige
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.
14.2 De Franse tekst van deze Voorwaarden is de enige authentieke tekst. Zo er verschillen blijken te bestaan tussen de tekst in een andere taal
en een vertaling in een vreemde taal, dan heeft de tekst in het Frans de bovenhand.
14.1

ARTIKEL 15 SLOTBEPALINGEN
De Lid erkent kennis te hebben genomen van de huidige Voorwaarden en er onvoorwaardelijk mee in te stemmen.
De Voorwaarden verlenen geen rechten of verhaalmiddelen, en zijn daartoe niet bestemd, aan enige andere persoon dan de partijen.
Het feit dat PASHA zich niet beroept op een bepaling van de Voorwaarden, houdt in geen geval in dat ze verzaakt aan de gunst van de
bewuste bepaling.
15.4 Indien welke bepaling ook van de Voorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank of een
bevoegd gerecht, wordt de betrokken bepaling geïnterpreteerd overeenkomstig de geldende wetten, zonder dat de wettelijkheid, de
geldigheid of de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden daardoor wordt beïnvloed.
15.1
15.2
15.3
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