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GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE INTERNETSITE UTOPIX.IO

Art. 1. DOELSTELLING
Onverminderd de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen, regelen de onderhavige
gebruiksvoorwaarden vanaf 1 oktober 2017 de relaties tussen Utopix Pictures SA, naamloze vennootschap
naar Belgisch recht, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op rue Emile Francqui, 6 te 1435 Mont Saint
Guibert (België), en ingeschreven in de [Belgische] Banque-Carrefour des entreprises, onder nummer BE
0679.670.783 in het register van de rechtspersonen
van het Gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant, en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, met
inbegrip van hun vertegenwoordigers, die surfen op de internetsite die beheerd en bestuurd wordt door
Utopix Pictures SA of in haar naam of voor haar rekening door een externe onderaannemer, met wie zij
verbonden is door een contract dat is gesloten met dit doel.
Art. 2. DEFINITIE
Voor de toepassing van de onderhavige gebruiksvoorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
• "Utopix Pictures": Utopix Pictures SA;
• "Internetsite": de Internetsite die beschikbaar is op het volgende adres: « utopix.io », die wordt beheerd
en bestuurd door Utopix Pictures of in haar naam of voor haar rekening door een externe onderaannemer.
• "Gebruiker": iedere Gebruiker, ofwel iedere natuurlijke persoon of vertegenwoordiger van een
rechtspersoon, die de Internetsite of de inhoud hiervan raadpleegt, die bestanden downloadt, deze gebruikt,
zich registreert via een formulier dat op de Internetsite beschikbaar is, lid wordt, zich abonneert of met
Utopix Pictures een overeenkomst sluit.
• "Partij(en)": Utopix Pictures SA en de Gebruiker ieder afzonderlijk bedoeld, of de één en de ander samen.
Art. 3. ALGEMEEN
Door op de Internetsite te surfen, door bestanden of documenten te downloaden, door deze te raadplegen
of op welke manier dan ook te gebruiken, door zich te registreren via een op de Internetsite beschikbaar
formulier,
door lid te worden, door zich te abonneren of een overeenkomst met Utopix Pictures te sluiten, geeft de
Gebruiker formeel, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te kennen dat hij akkoord gaat met de
onderhavige gebruiksvoorwaarden.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle geraadpleegde informatie, en elke bestelling,
abonnement, en contract dat de Partijen bindt. Ze sluiten alle andere gebruiksvoorwaarden uit en komen
hiervoor in de plaats.
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Utopix Pictures behoudt zich het recht voor om de onderhavige gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing bij ieder gebruik
van de Internetsite.
De aanvullende regels en gedragsrichtlijnen die Utopix Pictures uitvaardigt, of die voortkomen uit de
gewoonten
die van kracht zijn, worden beschouwd één geheel te vormen met de onderhavige gebruiksvoorwaarden.
Utopix Pictures raadt de Gebruiker aan om regelmatig de laatste versie van de onderhavige
gebruiksvoorwaarden te raadplegen, die voortdurend beschikbaar is op het adres utopix.io.
Art. 4. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN
Overeenkomstig de onderhavige gebruiksvoorwaarden, beschikt de Gebruiker over een persoonlijk recht
om de Internetsite en de inhoud daarvan te raadplegen. In die hoedanigheid profiteert hij van een
onvervreemdbare, niet overdraagbare gebruikslicentie van de Internetsite, die uitsluitend is beperkt tot
een individueel gebruik van de gegevens die deze bevat. De licentieduur is beperkt tot de toegangsduur van
de Gebruiker tot de Internetsite.
De Internetsite kan geraadpleegd worden via connected apparaten (personal computer, tablet,
smartphones...) waarop een geschikte internetbrowser is geïnstalleerd. Utopix Pictures garandeert echter
niet
dat de Internetsite compatibel is met deze apparaten. Ze kan niet aansprakelijk worden gesteld als de
Gebruiker deze Internetsite niet volledig of gedeeltelijk kan raadplegen en/of gebruiken, ongeacht wat
hiervoor de reden is.
In het kader van de toegang tot de Internetsite, onthoudt de Gebruiker er zich uitdrukkelijk van om zich op
welke manier dan ook
en met gebruikmaking van welke technische middelen dan ook, met de volgende activiteiten bezig te
houden:
• te proberen om zich toegang te verschaffen tot één of meerdere delen van de Internetsite die Utopix
Pictures niet openbaar online heeft geplaatst;
• een willekeurige daad te begaan die op welk moment dan ook het goed functioneren van de Internetsite
op welke manier dan ook in gevaar kan brengen;
• welk systeem dan ook te gebruiken, met inbegrip van robots en andere mechanismen, dat tot doel heeft
om aanvallen uit te voeren of berichten te genereren waarmee invloed uitgeoefend kan worden op vragen
en verzoeken, op antwoorden en afgiften, of op iedere andere interactie met een andere Gebruiker van de
Internetsite;
• het weergeven, downloaden, verzenden, doorsturen via mail of op welke andere manier dan ook van alle
inhoud die illegaal, schadelijk of bedreigend is, aanzet tot lastig vallen, of verkeerd, lasterlijk, vulgair,
obsceen, een bedreiging voor andermans privacy, hatelijk, racistisch of anderszins afkeurenswaardig is;
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• het raadplegen, weergeven, downloaden, verzenden of doorsturen van alle inhoud die gewelddadig is of
die in strijd zou zijn met de van kracht zijnde wetten en reglementen;
• te proberen andere Gebruikers te misleiden door zich de naam of de of de bedrijfsnaam van andere
personen onrechtmatig toe te eigenen;
• het downloaden, weergeven, verzenden, doorsturen via mail of op welke andere manier dan ook van
iedere zaak die beschermd is door een patent, gedeponeerd merk, fabrieksgeheim, intellectueel
eigendomsrecht of ieder ander eigendomsrecht dat aan een ander toebehoort;
• het downloaden, weergeven, doorsturen via mail of op welke andere manier dan ook van enige inhoud
die computervirussen of ieder andere code, dossier of programma bevat die of dat ontworpen is voor het
onderbreken, vernietigen, belemmeren, verstoren, of beperken van de functionaliteit van enige software of
hardware, of computer, server, netwerk of telecommunicatiemiddel;
• enige daad te begaan die een verstorend effect heeft dat het vermogen belemmert van andere
Gebruikers om toe te treden tot de Internetsite;
• te weigeren om zich te houden aan de vereiste voorwaarden, procedures, algemene regels of bepalingen
die van toepassing zijn op de netwerken die verbonden zijn met de Internetsite;
• het lastig vallen op welke manier dan ook van één of meerdere andere Gebruikers van de Internetsite;
• het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens die de andere Gebruikers betreffen.
De Gebruiker verplicht zich om alle redelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om te
voorkomen dat zijn apparatuur, zijn bestanden of zijn gegevens getroffen worden door configuratiefouten,
virussen, Trojaanse paarden, of elke andere kwaadaardige software, van welke aard dan ook.
Voor de toegang of het gebruik van bepaalde delen van de website is het mogelijk dat de Gebruiker zich
moet registreren of lid moet worden. In dat geval is de Gebruiker verplicht om juiste, actuele en volledige
gegevens te verstrekken en deze regelmatig bij te werken. Bij verzuim hiervan kan het Bedrijf het account
van de Gebruiker schorsen of opheffen, of hem de toegang tot de gehele of gedeeltelijke Internetsite of de
inhoud op de Site weigeren.
De Gebruiker is verplicht om zijn login-gegevens en zijn wachtwoord geheim te houden. Het is hem niet
toegestaan om deze met derden te delen. Hij blijft als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid
hiervan en voor elk gebruik dat er buiten zijn medeweten van gemaakt zou kunnen worden. Bij twijfel over
het vertrouwelijke karakter van deze login-gegevens en/of wachtwoord is de Gebruiker verplicht om deze
onmiddellijk te wijzigen, hier Utopix Pictures zo snel mogelijk telefonisch van op de hoogte te stellen en zijn
telefoongesprek binnen 24 uur (vierentwintig uur) schriftelijk te bevestigen.
De Gebruiker aanvaardt dat de door Utopix Pictures via haar Internetsite geboden functies zich kunnen
ontwikkelen en verwijderd en/of toegevoegd kunnen worden, zonder dat de gebruiker van mening kan zijn
dat de toegang tot een speciale functie een verworven recht vormt. Utopix Pictures is als enige bevoegd om
te beslissen over de mogelijkheid tot het opnemen of verwijderen van iedere inhoud die op haar
Internetsite wordt gepresenteerd.Utopix Pictures behoudt zich op elk moment en om welke reden dan ook,
het recht voor tot het wijzigen of het onderbreken, op tijdelijke of permanente wijze, van de volledige of
gedeeltelijke toegang tot de Internetsite en dit zonder er de Gebruikers vooraf over te hoeven informeren,
in het bijzonder in geval van onderhoud aan de Internetsite of belangrijke wijziging van de inhoud of de
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geboden functies, of in geval van schending door de Gebruiker van de onderhavige gebruiksvoorwaarden of
enige andere van kracht zijnde bepaling.
Elk commercieel gebruik van de Internetsite is verboden. Onder "commercieel gebruik" verstaat Utopix
Pictures, zonder dat deze opsomming uitputtend is, elke verkoop of elke verhuur van functies van de
Internetsite, van de opnames van de gehele of gedeeltelijke op de Internetsite beschikbare inhoud, of elk
gebruik van de Internetsite en de onderdelen hiervan met als enige doel om inkomsten te genereren.
Het is bovendien verboden, met inbegrip van het verlenen van toestemming aan een derde, om:
• de Internetsite of de inhoud hiervan geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te kopiëren, te
lenen. of te distribueren;
• afgeleide werken te creëren die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de onderdelen die zich op de
Internetsite bevinden;
• het ontwerp of de assembleertaal te onderwerpen aan reverse engineering of op enige andere manier te
proberen om de broncode te achterhalen
van de gehele of gedeeltelijke Internetsite;
• een hyperlink naar of vanuit de Internetsite aan te maken zonder uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming
van Utopix Pictures;
• op welke manier dan ook enig recht te sublicentiëren of over te dragen dat de Internetsite en/of
de inhoud hiervan betreft, met inbegrip van de rechten met betrekking tot de software die voor de creatie
van de Internetsite gebruikt wordt.
Art.5. INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM
Het concept, de inhoud, het uiterlijk, de structuur, de broncodes, de programmering, de beelden, de foto's,
de informatie, de delen van informatie, de logo's, de dessins, de merken, de modellen, de slogans, de
software, de animaties, de audiovisuele producten, de teksten, de gegevens, de database, de muziek
en alle andere onderdelen van de Internetsite en in het algemeen, de inhoud evenals de structuur
van de Internetsite, behoren toe aan, en zijn en blijven het exclusieve eigendom van Utopix Pictures, en
worden beschermd door intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.
Door op de Internetsite te surfen, of deze te raadplegen, door zich in te schrijven, door lid te worden, door
bestanden te downloaden, of door de inhoud van de Internetsite op welke manier dan ook te gebruiken,
wordt de Gebruiker in geen geval houder van welk van deze rechten dan ook of van gelijksoortige rechten.
Utopix Pictures garandeert dat de onderdelen die zich op de Internetsite bevinden en aan de Gebruiker
uitsluitend op gezag van het Bedrijf beschikbaar zijn gesteld, de rechten van derden respecteren en in het
algemeen niet onwettig zijn.
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Het opslaan van welke informatie en/of onderdeel van de Internetsite dan ook in een database is niet
toegestaan, met uitzondering van de automatische verzameling van gegevens door de browser, zoals het
registreren van de browsergeschiedenis.
Door het laden van gegevens, teksten, beelden en/of elk ander online onderdeel, geeft de Gebruiker
toestemming aan Utopix Pictures om deze elementen kosteloos te reproduceren, openbaar te maken en/of
anderszins te gebruiken, zowel op de Internetsite als in één of meerdere publicaties, berichten of andere
vormen van communicatie gecreëerd door het Bedrijf, of in haar naam en/of voor haar rekening door een
externe onderaannemer..
Art.6. VERANTWOORDELIJKHEDEN
Utopix Pictures ziet erop toe dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van de Internetsite volledig,
juist en actueel zijn. Fouten, en/of lacunes en/of verouderde gegevens kunnen nooit worden uitgesloten en
dientengevolge geeft Utopix Pictures in dit opzicht geen enkele garantie.
Utopix Pictures kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en indirecte schade die voortvloeit uit
het browsen van de Gebruiker op haar Internetsite, op Sites die hiermee verbonden zijn, en/of uit de inhoud
die door Utopix Pictures ter beschikking is gesteld, onder voorbehoud van kwade trouw of grove schuld van
haar kant.
Utopix Pictures spant zich tot het uiterste in opdat haar Internetsite op elk moment toegankelijk blijft voor
een normaal aantal Gebruikers. Utopix Pictures kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe
of indirecte schade die samenhangt met een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot haar
Internetsite, om welke reden dan ook, in het bijzonder door een te groot aantal Gebruikers dat op hetzelfde
moment ingelogd is.
Het raadplegen en het gebruik van de Internetsite, evenals het downloaden van bestanden, van welke aard
dan ook en met welke technische middelen dan ook, vanuit de Internetsite en de inhoud daarvan, vindt altijd
plaats onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker, eveneens ten opzichte van derden.
Elke Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn registratie en/of voor zijn lidmaatschap, evenals voor
eventueel misbruik dat, of schade die hieruit voortvloeit. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor welk oneigenlijk gebruik dan ook van de registratie of het lidmaatschap, of van de login-gegevens en/of
van het wachtwoord.
Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de contacten en relaties tussen de Gebruikers van de Internetsite.
De Gebruiker is als enige verantwoordelijk, ten opzichte van elke persoon, en in het bijzonder de personen
wiens beeld en/of elk ander gegeven op welke manier dan ook verspreid wordt, voor elke inhoud die hij
ofwel rechtstreeks, ofwel door bemiddeling van de Internetsite, op de Internetsite publiceert.
De Internetsite kan hyperlinks bevatten naar andere internetsites waarover het Bedrijf geen enkele controle
uitoefent, noch op technisch, noch op inhoudelijk gebied. De Gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor zijn
beslissing om op die hyperlinks te klikken. Het Bedrijf geeft geen garantie voor de juistheid en volledigheid
van de inhoud, de toegang en de beschikbaarheid van die andere internetsites, de externe hyperlinks
waarnaar ze verwijzen, noch de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het raadplegen en/of het gebruik, op
welke manier dan ook, van die Sites.
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Als hij een bericht van welke aard dan ook, of elke andere vorm van informatie, gegevens en/of reviews op
de Internetsite plaatst, mag de Gebruiker slechts informatie importeren (beelden, foto's) die noch in strijd
zijn met de rechten van derden (auteursrecht, beeldrecht, …), noch met de normen en de goede zeden, noch
met welke wettelijke of reglementaire bepaling dan ook. Hij vrijwaart Utopix Pictures tegen elke klacht of
rechtsvordering die wordt ingesteld door derden op grond van de inhoud die hij op de Internet geplaatst zou
hebben.
De Gebruiker is ook verplicht om Utopix Pictures te vrijwaren tegen elke klacht in de volgende gevallen:
• het verlies van kansen of inkomsten van welke aard dan ook wegens het functioneren of het niet
functioneren, of het gebruiken of niet gebruiken van de Internetsite, of van de inhoud die zich hierop bevindt
of zou moeten bevinden;
• de illegale of ongeoorloofde indringing van enige derde op de internetserver of de Internetsite;
• het verspreiden van een computervirus op de internetserver of de Internetsite;
• het tijdelijk overbelasten van de bandbreedte;
• het onderbreken van de internetverbinding om een reden waarover het Bedrijf geen controle heeft.
De Gebruiker erkent en aanvaardt:
• de beperkingen en risico's die verbonden zijn met het gebruik van internet of van elk ander middel waarmee
de Internetsite op dit moment beschikbaar wordt gesteld of in de toekomst zal worden gesteld;
• de risico's van het opslaan en doorsturen van gegevens op elektronische of digitale wijze;
• het feit dat het Bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die is veroorzaakt door het
gebruik van de Internetsite (evenals de gehele of gedeeltelijke inhoud hiervan) of van het internet, als gevolg
van de hierboven genoemde risico's;
• het feit dat de uitgewisselde elektronische communicaties, evenals hun registratie in de systemen en de
back-ups die door Utopix Pictures, of in haar naam en voor haar rekening door een externe onderaannemer
uitgevoerd worden, als bewijs kunnen dienen.
Alhoewel Utopix Pictures zich tot het uiterste inspant om deze te voorkomen, kunnen configuratiefouten,
virussen, Trojaanse paarden en spyware niet volledig worden uitgesloten.
Dus moet de Gebruiker zorgen voor het installeren van firewalls, antivirus programma's en andere
beveiligingssoftware, om eventuele gevallen van indringing en schade van zijn connected apparaten te
verhinderen, en dubbel zo voorzichtig zijn met het verstrekken van zijn gegevens aan derden.
Utopix Pictures kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, die kan
voortvloeien uit van derden afkomstige berichten, noch voor eventuele fouten of onvolledige, onjuiste, of
bedrieglijke informatie in hun inhoud. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten of ander materiaal
dat in die berichten is geplaatst, vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de desbetreffende
derde.
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De reclameboodschappen die op de Site zijn geplaatst, zijn altijd afkomstig van derden. Het Bedrijf kan in
geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de rechtsgeldigheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud,
het goed functioneren, en/of de kwaliteit van de aangeboden diensten in het kader van deze
reclameboodschappen.
Art. 7. OVERMACHT
Geen van beide Partijen kan aansprakelijk worden gesteld, noch op contractueel noch op niet-contractueel
gebied, in geval van het niet uitvoeren, slecht uitvoeren, of te laat uitvoeren van haar verplichtingen wanneer
dit voortvloeit uit een onvoorzien geval of uit overmacht.
In het bijzonder worden de volgende gebeurtenissen als onvoorziene gevallen of overmacht beschouwd,
zonder dat deze lijst uitputtend is:
• verlies, diefstal of de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het materiaal, de software, de bestanden of
de gegevens van een partij, die haar niet verweten kunnen worden en waarvan niet aangetoond is dat zij
nagelaten heeft om redelijke maatregelen te nemen om deze gebeurtenissen te voorkomen.
• het uitvallen of het onderbreken van de energievoorziening, zoals elektriciteit, of het uitvallen van de
elektronische communicatiemiddelen, zoals de telefoonlijn, de kabel of de glasvezel;
• het uitvallen van het Internet-netwerk of van het systeem voor opslag van bestanden of gegevens;
• het verlies van de Internetverbinding of van het transmissienetwerk waarvan Utopix Pictures afhankelijk is;
• een daad of een beslissing van een derde, met welke beweegreden en/of in welke omstandigheden dan
ook, als deze beslissing de goede uitvoering van de dienst nadelig beïnvloedt;
• elke andere oorzaak waarover de Partijen redelijkerwijs geen controle hebben.
Art.8. TOEPASSELIJK RECHT, TAAL EN BEVOEGDE RECHTBANK
Het contract, dat bestaat uit de onderhavige gebruiksvoorwaarden, wordt in overeenstemming met het
Belgische recht geregeld, uitgevoerd en geïnterpreteerd, met uitsluiting van elke bepaling naar buitenlands
recht.

De originele versie van de onderhavige gebruiksvoorwaarden is opgesteld in de Franse taal. Tenzij door de
partijen anders overeengekomen, zal iedere tegenstrijdigheid tussen de vertaling in elke andere taal en de
originele versie worden opgelost ten gunste van de originele versie.
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot het indienen van klachten of bezwaren, of een aanklacht
tegen een partij door de andere partij, kan elk geschil, dat niet minnelijk is geschikt binnen een termijn van
niet meer dan een maand na het ontstaan ervan, waarbij deze termijn eenstemmig kan worden verlengd,
door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de Gerechtshoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk
arrondissement Waals-Brabant, die uitspraak doen in de Franse taal, en als enige bevoegd zijn.
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De Gebruiker van de Internetsite aanvaardt op onherroepelijke wijze dat een op deze site afgedrukte versie
van de onderhavige gebruiksvoorwaarden, en van elke bijgevoegde aantekening, die in elektronisch formaat
is verstrekt, aanvaard zal worden in elke gerechtelijke procedure of elk bestuurlijk geschil. Utopix
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