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startdatum: 01/05/2022   hernieuwingsdatum : 30/04/2023  

 

1. User licenties 

 

Beschrijving Aantal Users Jaarprijs incl. 

BTW 

Belga Office / Belga Realtime 6 € 23.217,50 

 

 

2. Clearing licenties 

 

Beschrijving Aantal Users Jaarprijs excl.  

6 % BTW 

Toe te voegen bij reproductie van content 

 

TOTAAL excl. BTW  € 23.217,50 

TOTAAL incl. BTW € 23.217,50 
 

 

 



 
Voorwerp : 

Belga geeft de user(s) van de klant voor de termijn tussen de startdatum en de 

hernieuwingsdatum toegang tot de applicatie Belgapress. De applicatie bestaat uit een native app 

versie voor smartphones en een webversie voor andere devices. 

 

Algemene voorwaarden : 

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze overeenkomst, vind je terug op de 

website. De meest recente versie is steeds van toepassing. 

 

Intellectuele eigendomsrechten : 

Belga heeft alle nodige licenties afgesloten met uitgevers en beheersvennootschappen. Indien de 

klant correct gebruikt maakt van de applicatie exonereert Belga de klant bijgevolg van elke 

auteursrechtelijke aansprakelijkheid. Correct gebruik houdt onder meer in dat de login 

persoonlijk en ondeelbaar is en dat de content niet gedownload wordt en evenmin 

gereproduceerd of gepubliceerd wordt. Content delen gebeurt via de applicatie. Alleen wie een 

login heeft op de applicatie krijgt toegang tot de gedeelde content. 

 

Content : 

Belgapress biedt de user toegang tot content via een abonnement op newsbrands, al dan niet in 

pakketvorm (user licenties) of op feeds die een selectie van deze newsbrand(s) bevatten (clearing 

licenties). Dit geeft de user recht op consultatie van de content van de betreffende newsbrand of 

feed zo snel mogelijk na het publiceren van het orgineel door de uitgever. 

 

Belgapress voorziet bovenop het abonnement in een aanbod van « Belga Compliments ». Dat is 

content waarvoor geen vergoeding verschuldigd is. Het aanbod van deze content kan ten alle tijde 

gewijzigd worden. 

 

Login : 

Een login bestaat uit een persoonlijk mailadres en geeft recht op een gemiddelde van 50 

consultaties per dag. Eenzelfde login werkt simultaan op maximaal drie verschillende type 

devices. Een nieuwe sessie op eenzelfde type beëindigt automatisch deze op het eerste device. 

 

 



 
 

Privacy : 

We behandelen je gegevens strikt vertrouwelijk en conform de GPPR regels. Meer hierover vind 

je online in ons privacy statement. 

 

Aansprakelijkheid : 

Je gebruikt deze dienst op eigen risico. Belga is niet aansprakelijk voor eventuele schade die je 

door het gebruik van deze applicatie zou oplopen. 

 

Duurtijd : 

Deze overeenkomst loopt voor een duurtijd van 12 maanden en wordt telkens automatisch 

verlengd met 12 maanden, tenzij één partij aangetekend opzegt ten laatste drie maanden voor de 

hernieuwingsdatum. 

 

Betaling : 

Betaling is verschuldigd vanaf de startdatum of hernieuwingsdatum. Het is de 

verantwoordelijkheid van de klant om evenutele purchase orders te laten overeenstemmen met 

deze datum. 

  

Facturen zij betaalbaar op 30 dagen. Bij laattijdige betaling is kan Belga automatisch een 

schadevergoeding aanrekenen tot 10 % op het niet betaalde deel van de factuur plus een interest 

van 12 % per jaar. Daarenboven heeft Belga het recht om de dienstverlening op te schorten tot 

aan de regularisatie van de betaling. 

 

Indexatie : 

De kosten voor de productie van de content en de exploitatie van de applicatie nemen jaarlijks 

toe. Vandaar dat we bij elke hernieuwing een indexatie toepassen, gebaseerd op de stijging van 

de index van de consumptieprijzen in de maand september. 

 

Klachtenregeling en geschillen : 

Voor vragen of klachten kan je terecht op belgapress@belga.be. Op deze overeenkomst is het 

Belgische recht van toepassing en voor geschillen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. 

 

mailto:belgapress@belga.be


 
 

Opgemaakt te Brussel in digitale versie waarvan iedere partij een kopij per mail heeft ontvangen. 

 

Voor Belga met digitale handtekening Voor de Klant met digitale handtekening 

 

 

 

 

 


