Gebruiksvoorwaarden van Xerius
Ondernemingsloket NPO
(hierna Xerius genoemd), Vesaliusstraat 31, 1000 Brussel, België, met
betrekking tot het opzoeken en downloaden van LEI's en LE-RD van deze website
door iedereen

INLEIDING
A.

De GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation – mondiale stichting voor
identificatie van juridische entiteiten) is een stichting zonder winstoogmerk die door
de Financiële Stabiliteitsraad in Bazel/Zwitserland is opgericht naar Zwitsers recht.

B.

De GLEIF en haar partner-LOU's (Local Operating Units - lokale operationele
eenheden) beheren een systeem van wereldwijd unieke LEI's (Legal Entity
Identifiers - identificatiecodes van juridische entiteiten") en LEI-registers met
aanvullende informatie over de betreffende juridische entiteiten ("LE-RD", "Legal
Entity Reference Data - referentiegegevens van juridische identiteiten").

C.

De website http://www.xerius.be/lei geeft gebruikers toegang tot het LEI-register van
de LOU. Voor dergelijke toegang kan gebruik worden gemaakt van downloads van
bestanden, toegang via webinterfaces / API's of via andere technische middelen, zoals
voorzien naar goeddunken van Xerius. Alle LEI-gegevens en elke LE-RD-toegang
van www.xerius.be/lei zijn/is onderworpen aan de hieronder beschreven
gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden").

1.

DEFINITIES
Onder "Toegangsdienst" wordt de mogelijkheid verstaan die Xerius onder deze
Gebruiksvoorwaarden aanbiedt en die hieronder nader wordt beschreven, voorzien op
deze website htpp://www.xerius.be/lei
Onder "LEI-register van de LOU" wordt verstaan de door Xerius beheerde
databank en/of output in een gemeenschappelijk bestandsformaat met ten minste alle
LEI's en LE-RD die door Xerius worden beheerd.
Onder het "Handelsmerk en Logo van de GLEIF" wordt verstaan het
handelsmerk en het logo van de GLEIF zoals getoond op http://www.gleif.org.
Onder "GLEIS" wordt verstaan het Global Legal Entity Identifier System
(mondiaal systeem voor de identificatie van juridische entiteiten) dat wordt
beheerd door de GLEIF en de LOU's.
Onder "LEI's" wordt verstaan een of meerdere Legal Entity Identifiers
(identificatiecodes van juridische entiteiten) uitgegeven door de GLEIF en de
LOU's.
Onder "LEI-referentiegegevens" en "LE-RD" (enkelvoud en meervoud) wordt
verstaan de informatie die in het LEI-register beschikbaar is in verband met een LEI.
De categorieën van gegevens die momenteel in het LE-RD zijn opgenomen, worden
vermeld op Xerius.

Onder "LOU" of "LOU's" wordt verstaan de Local Operating Units (lokale
bedrijfseenheden) die een raamovereenkomst met de GLEIF hebben gesloten en die
door de GLEIF zijn geaccrediteerd om aanvragen van juridische entiteiten voor LEI's
te aanvaarden en om LEI's uit te geven. Een lijst van de geaccrediteerde LOU's kan
hier worden gevonden. Xerius is een erkende LOU.
"Wij", "ons", "onze" of gelijkwaardige termen zullen verwijzen naar Xerius..
"Gebruiker", "u", "uw" of gelijkwaardige termen verwijzen naar elke gebruiker van
de Toegangsdienst.
2.

TOEGANGSDIENST

2.1

De Toegangsdienst stelt Gebruikers in staat tot opzoekingen en/of downloads van
individuele LEI's en/of bijbehorende LE-RD en/of de hele reeks of een subgroep van
LEI's en/of met betrekking tot de LE-RD van het LEI-register van de LOU en/of het
gemeenschappelijke gegevensbestandsformaat.

2.2

De Toegangsdienst op de website http://www.xerius.be/lei wordt gratis en zonder
technische belemmeringen aangeboden.

2.3

De gegevens die beschikbaar zijn via de Toegangsdienst worden onder de CC0licentie aangeboden, zie https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/.

2.4

Om de GLEIS en de basisbeginselen die eraan ten grondslag liggen, zoals uiteengezet
in de beginselen van goed bestuur van de GLEIS, te beschermen, in het bijzonder in
geval van gebruik van de Toegangsdienst dat in strijd is met of dreigt te leiden tot
ondermijning van die basisbeginselen of het algemeen belang waarvoor LEI's en LERD worden geleverd, moeten we ons het recht voorbehouden om de Toegangsdienst
of Gebruiksvoorwaarden op te schorten of te wijzigen.

2.5

De technische vereisten die u moet naleven om de Toegangsdienst te kunnen
gebruiken, worden beschreven op http://www.xerius.be/lei

3.

DIENSTVERLENINGSNIVEAU
We doen alle redelijke inspanningen om de website http://www.xerius.be/lei en
de Toegangsdienst te laten werken en beschikbaar te stellen zonder
onderbrekingen of fouten.
De werking ervan kan echter worden onderbroken als gevolg van onderhoud, updates
of systeem- of netwerkstoringen. Onderhoudsvensters worden - wanneer mogelijk tijdig aangekondigd op http://www.xerius.be/lei

4.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

4.1

Door gebruik te maken van onze Toegangsdienst gaat u akkoord met de volgende
voorwaarden:
(a) U erkent dat u geen intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten hebt of
zult verwerven op de LEI's en LE-RD zoals die door de Toegangsdienst worden
aangeboden, en dat u geen aanspraak maakt op dergelijke rechten en dat ook niet zult
doen.
(b) U gaat ermee akkoord dat u de < LEI's en/of LE-RD op http://www.xerius.be/lei alleen
raadpleegt door gebruik te maken van de Toegangsdienst en dat u niet probeert om
anders toegang te krijgen tot ons LEI-register of enige andere van onze bestanden of
databanken dan door gebruik te maken van de Toegangsdienst die door ons wordt

aangeboden en, in het bijzonder, dat u niet probeert om technische beperkingen te
omzeilen of het LEI-register te besmetten met malware van welke aard dan ook.
(c) Als u het Handelsmerk en Logo van de GLEIF, dat een geregistreerd handelsmerk
is, wilt gebruiken, neem dan contact op met de GLEIF op het adres vermeld op
http(s)://www.gleif.org.

4.2

U gaat ermee akkoord dat u zich zult onthouden van het scheppen, op welke wijze
dan ook, van de indruk dat gegevens en/of diensten, met uitzondering van de
originele LEI's en LE-RD die u via de Toegangsdienst hebt gedownload, worden
verstrekt of ondersteund of geautoriseerd, of worden toegekend of anderszins
geassocieerd door of met de GLEIF of Xerius.

4.3

U gaat er verder mee akkoord zich te onthouden van handelingen of verklaringen die
het publiek kunnen misleiden en/of uw klanten kunnen doen geloven dat door u
aangeboden producten of diensten, zelfs als LEI's en LE-RD deel uitmaken van een
dergelijk product of dienst, diensten of producten van de GLEIF of een LOU zijn, of
dat u deel uitmaakt van, of een bijzondere relatie hebt met de GLEIF en/of de GLEIS
en/of een LOU.

4.4

U gaat ermee akkoord dat de GLEIF en Xerius alle passende stappen mogen
ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot gerechtelijke procedures en
voorlopige voorzieningen, als u zich niet aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt, en
dat u, mits het toepasselijke recht dit toestaat, gehouden bent tot een betaling van een
vaste schadevergoeding ten belope van EUR 100.000 voor elk afzonderlijk geval van
niet-naleving.

5.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID

5.1

DE LEI'S EN DE LE-RD DIE U VIA DE TOEGANGSDIENST TER
BESCHIKKING WORDEN GESTELD, WORDEN OP EEN "AS IS"- EN "AS
AVAILABLE"-BASIS AANGEBODEN. WIJ GEVEN GEEN VERKLARINGEN
OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF
IMPLICIET. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT ELK
GEBRUIK ERVAN OP UW EIGEN RISICO IS.

5.2

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING,
WIJZEN WIJ MET BETREKKING TOT DE LEI'S EN LE-RD ALLE
GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, EN AANSPRAKELIJKHEID
AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE
GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORM
VAN SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE,
INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADE) DIE
VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE TOEGANGSDIENST OF DE
LEI'S EN LE-RD.

5.3

IN HET BIJZONDER, ZONDER BEPERKING, ERKENT U DAT DE UITGIFTE
VAN LEI'S EN HET VERZAMELEN VAN LE-RD GEBASEERD IS OP
TOEPASSINGEN EN INFORMATIE DIE DOOR DERDEN WORDEN
VERSTREKT. WIJ KUNNEN NIET GARANDEREN OF BEWEREN DAT
DERGELIJKE INFORMATIE JUIST, CORRECT EN ACTUEEL IS OF DAT
EEN BEPAALDE LEI DE ENIGE LEI IS DIE VOOR EEN BEPAALDE
JURIDISCHE ENTITEIT IS UITGEGEVEN.

5.4

IN HET BIJZONDER, ZONDER BEPERKING, WIJZEN WIJ ALLE
AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR
ONDERBREKINGEN OF FOUTEN IN DE WERKING VAN DE
TOEGANGSDIENST OF DE WEBSITE.
http://www.xerius.be/lei. BOVENDIEN WIJZEN WIJ ALLE
AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR EVENTUELE STORINGEN,
ONMOGELIJKHEID TOT TOEGANG OF SLECHTE
GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN VAN DE DIENSTEN OF DE WEBSITE ALS
GEVOLG VAN ONGESCHIKTE APPARATUUR, STORINGEN TE WIJTEN
AAN INTERNETPROVIDERS, AAN DE VERZADIGING VAN HET
INTERNETNETWERK, EN OM WELKE ANDERE REDEN DAN OOK.
BOVENDIEN GARANDEREN WIJ NIET DAT DE DIENSTEN, INFORMATIE
EN INHOUD DIE ZIJN OPGENOMEN IN OF OP ANDERE WIJZE TER
BESCHIKKING WORDEN GESTELD AAN U VIA
DE DIENSTEN OF DE WEBSITE http://www.xerius.be/lei VRIJ ZIJN VAN
VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE BESTANDDELEN.

5.5

DE VOORBEHOUDEN VAN DE LICENTIE (ZIE RUBRIEK 4) ZIJN VAN
TOEPASSING.

6.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

6.1

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Toegangsdienst worden in alle
opzichten beheerst door, en opgevat en geïnterpreteerd in overeenstemming met, het
materieel recht van België, zonder rekening te houden met de Belgische collisieregels.

6.2

De partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde
rechtbanken in Brussel, België, voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband
houden met deze Gebruiksvoorwaarden.
***

