REGLEMENT

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Artikel 1 – Definities
In het kader van de toepassing van dit Reglement worden de volgende
termen als volgt omschreven:
•
Belfius Bank: Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel aan
het Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, RPR Brussel, BTW BE
0403.201.185.
•
BelfiusWeb: platform dat toegang geeft tot een reeks diensten,
waaronder BE=Trade by Belfius.
•
BE=Trade by Belfius: dienst waarvan het voorwerp wordt
toegelicht in artikel 3 van het Reglement, en die enkel toegankelijk
is d.m.v. BelfiusWeb.
•
Klant: elke persoon met een contractuele relatie met Belfius Bank
voor het gebruik van de dienst BE=Trade by Belfius.
•
Kaderovereenkomst: de “Kaderovereenkomst BE=Trade by
Belfius”
•
Configuratieformulier: het “Configuratieformulier BE=Trade by
Belfius” waarmee onder meer de Klant toegang kan krijgen tot
BE=Trade by Belfius, de Hoofdgebruiker kan worden aangesteld
en de handtekeningsbevoegdheid voor de aangestelde
Hoofdgebruiker kan worden geregeld.
•
Hoofdgebruiker: gebruiker aan wie de Klant het recht heeft
toegekend om de groep van gebruikers actief te beheren. In die
hoedanigheid kan hij Gebruikers toevoegen en schrappen en
Identificatiewijzen toekennen. Alle bepalingen van dit Reglement
die verband houden met de Gebruikers gelden eveneens voor de
Hoofdgebruikers, behoudens andersluidende vermelding.
•
Specifiek configuratieformulier: het “Specifiek configuratieformulier BE=Trade by Belfius” waarmee een Hoofdgebruiker
een Gebruiker kan toevoegen, wijzingen of schrappen, de
toegangsregels kan bepalen en de handtekeningsbevoegdheid
voor de aangestelde Gebruiker kan regelen.
•
Gebruiker: elke persoon die gemachtigd wordt door een
Hoofdgebruiker om alle of een deel van de transacties te doen via
BE=Trade by Belfius.
•
Reglement: dit Reglement BE=Trade by Belfius.

Artikel 2 - Toepassingsgebied
Dit Reglement bevat de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit
het gebruik van de dienst BE=Trade by Belfius, zowel voor de Klant
of de Gebruiker (Hoofdgebruiker) als voor Belfius Bank. De bepalingen
van dit Reglement zijn integraal van toepassing op de documenten

die verwijzen naar de vroegere benaming van BE=Trade by Belfius:
ClientTrade, Dexia Be-Trade Finance en Belfius e-Trade Finance. Voor
zover dit Reglement daar niet van afwijkt, blijven het Reglement van
BelfiusWeb, het Algemeen Reglement der Verrichtingen van Belfius
Bank en de eventuele andere reglementen die de Klant onderschrijft,
integraal van toepassing.

Artikel 3 – Voorwerp
Dit Reglement is van toepassing op de dienst BE=Trade by Belfius.
Deze dienst is toegankelijk via het BelfiusWeb-platform en biedt de
mogelijkheid welbepaalde gegevens online te raadplegen of bepaalde
gegevens; documenten en andere instructies te aanvaarden en
instructies over bankproducten te geven die verband houden met
de import/export, zoals documentaire kredieten(bestaande kredieten
wijzigen, lopende kredieten raadplegen, betalingen op kredieten op te
volgen, de historiek te volgen van alle kredieten die worden ingevoerd
met BE=Trade by Belfius en nieuwe aanvragen in te dienen). Belfius
Bank kan op elk ogenblik nieuwe producten/functies toevoegen aan/in
de toepassing. Eventueel verwittigt het hiervan de Klant op de meest
geschikte wijze.

Hoofdstuk 2: Gebruiksvoorwaarden
Artikel 4 – Gebruiksvoorwaarden
Aangezien BE=Trade by Belfius enkel toegankelijk is via het
BelfiusWeb-platform, gelden de Gebruiksvoorwaarden, de technische
en de veiligheidsvereisten integraal voor BE=Trade by Belfius.
De Klant stelt in het Configuratieformulier de Hoofdgebruiker aan
voor zover die vooraf werd bepaald in het Belfius Web-platform. De
Hoofdgebruiker is de persoon die gemachtigd is om gebruik te maken
van BE=Trade by Belfius.
De Klant bepaalt eveneens een bevoegdheidslimiet voor de
Hoofdgebruiker.
Als de Klant een Hoofdgebruiker heeft aangesteld, dan zorgt die voor
de toevoegingen, schrappingen of wijzigingen van de Gebruikers, hetzij
online of met een administratiemodule, hetzij door gebruik te maken
van het specifieke Configuratieformulier.

De Klant bepaalt eveneens een bevoegdheidslimiet voor elke Gebruiker.
De Gebruiker (Hoofdgebruiker) mag BE=Trade by Belfius gebruiken in
naam en voor rekening van de Klant, binnen de door de Klant bepaalde
limieten.
Elke Gebruiker (Hoofdgebruiker) wordt geacht door de Klant te zijn
ingelicht over de geldende regels voor het gebruik van BE=Trade
by Belfius. Belfius Bank mag ervan uitgaan dat elke Gebruiker
(Hoofdgebruiker) uitdrukkelijk instemt met de bepalingen van dit
Reglement bij het eerste gebruik van BE=Trade by Belfius.
De toegang tot BE=Trade by Belfius is ondergeschikt aan de vereisten
met betrekking tot het gebruik van de overeenkomstige financiële
producten. De specifieke voorwaarden van die financiële producten
blijven van toepassing.
Het schrappen van een Gebruiker in het BelfiusWeb-platform heeft
automatisch het schrappen van die Gebruiker in BE=Trade by Belfius
tot gevolg.
De Klant moet bovendien al zijn interne procedures naleven zodat hij
rechtsgeldig transacties kan uitvoeren in het kader van dit Reglement.
De Klant kan geen transacties doen die de overeengekomen limieten
overschrijden. Die limieten staan vermeld in het Configuratieformulier.

Artikel 5 – Bewijs
Alle transacties die worden uitgevoerd door een Gebruiker
(Hoofdgebruiker) worden geacht overeen te stemmen met de
intentie van de Klant en mogen als dusdanig worden uitgevoerd door
Belfius Bank. Alle uitgevoerde verrichtingen worden door Belfius
Bank in een elektronisch journaal geregistreerd, dat gedurende
minstens 5 jaar wordt bijgehouden. De inhoud van dit journaal kan
worden weergegeven of opgeslagen op papier, microfiche, microfilm,
magneetdrager of optische schijf, of op om het even welke andere
informatiedrager. Afgedrukte documenten vormen het enige geldige
bewijs van de toegangen, de transacties en de inhoud daarvan tussen
de partijen. Een Klant die een transactie wil betwisten, moet dat doen
onmiddellijk nadat hij kennis heeft genomen van de bevestiging van de
transactie, uiterlijk tijdens de week na de bekendmaking van de details
van de transactie door de bevestiging. Behoudens overmacht kan een
transactie na het einde van die periode niet langer betwist worden.
Alle transacties via BE=Trade by Belfius worden na de uitvoering ervan
op de gebruikelijke manier bevestigd aan de Klant.

Artikel 6 – Bijdrage
De toepassing wordt gratis ter beschikking gesteld van de Klant.
Belfius Bank behoudt zich het recht voor om aan de Klant een bijdrage
aan te rekenen. Eventueel, en ook bij een latere wijziging van die
bijdrage, wordt de Klant daarvan op zijn minst 2 maanden eerder in
kennis gesteld.
Eventueel heeft Belfius Bank het recht om het bedrag van die bijdrage
rechtstreeks te debiteren van de rekening van de Klant.

De Klant stelt in het Configuratieformulier de Hoofdgebruiker aan
voor zover die vooraf werd bepaald in het Belfius Web-platform. De
Hoofdgebruiker is de persoon die gemachtigd is om gebruik te maken
van BE=Trade by Belfius.
De Klant bepaalt eveneens een bevoegdheidslimiet voor de
Hoofdgebruiker.
Als de Klant een Hoofdgebruiker heeft aangesteld, dan zorgt die voor
de toevoegingen, schrappingen of wijzigingen van de Gebruikers, hetzij
online of met een administratiemodule, hetzij door gebruik te maken
van het specifieke Configuratieformulier.
Onder voorbehoud van de bepalingen van het BelfiusWeb-reglement
en van het Algemeen Reglement der Verrichtingen van Belfius Bank,
behoudt Belfius Bank zich ten aanzien van een welbepaalde Klant/
Gebruiker (Hoofdgebruiker) het recht voor om de dienst op te schorten
of de Kaderovereenkomst om gegronde redenen met onmiddellijke
ingang op te zeggen, met name maar niet uitsluitend in de volgende
gevallen:
•
•
•
•
•

wanneer de rekening(en) van de Klant vereffend of geblokkeerd
worden, of als blijkt dat de Klant zijn verplichtingen met betrekking
tot de dienst BE=Trade by Belfius niet nakomt;
als Belfius Bank dat nuttig of noodzakelijk acht in het belang van
de Klant of van Belfius Bank;
als er op gefundeerde gronden fraude of misbruik in hoofde van
de Klant of de Gebruiker (Hoofdgebruiker) wordt vermoed;
als de Klant gedurende een periode van 2 jaar geen enkele maal
gebruik heeft gemaakt van de dienst BE=Trade by Belfius;
als de Klant failliet gaat of op één of andere wijze onvermogend is.

In dat geval kan Belfius Bank de Klant in gebreke stellen d.m.v. een
aangetekende brief. Als de Klant onvoldoende maatregelen heeft
genomen binnen 8 werkdagen na die brief, dan kan Belfius Bank deze
Kaderovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige vorm
van schadeloosstelling opzeggen.
Bij een vervroegde opzegging om welke reden ook, schrapt Belfius
Bank de toegang tot BE=Trade by Belfius.
De opzegging van de Kaderovereenkomst heeft evenwel geen enkele
weerslag op de uitvoering van de orders en de transacties die voordien
werden doorgegeven.
Aangezien de toegang tot de dienst BE=Trade by Belfius
afhankelijk is van de toegang tot BelfiusWeb, heeft de opzegging
van de Kaderovereenkomst BelfiusWeb de opzegging van de
Kaderovereenkomst BE=Trade by Belfius tot gevolg.

Hoofdstuk 4: Beschikbaarheid en Onderhoud
Artikel 8 – Beschikbaarheid en dienstverlening

Hoofdstuk 3: Duur, opschorting en opzegging
Artikel 7 – Duur, opschorting en opzegging
De Kaderovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.
De Klant of Belfius Bank kan op elk moment een einde maken aan
de Kaderovereenkomst, zonder opgave van redenen, d.m.v. een
aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzeggingstermijn
van twee maanden.
Als de Klant niet akkoord gaat met de invoering of de aanpassing
van de bijdrage waarvan sprake in artikel 6, heeft hij het recht de
overeenkomst op te zeggen vóór de inwerkingtreding van de nieuwe
bijdrage.

De dienst Be=Trade by Belfius is 24/7 beschikbaar voor raadplegingen.
De door de Klant aangeduide transacties waarvoor een interventie van
Belfius Bank nodig is, worden enkel op bankwerkdagen uitgevoerd.

Artikel 9 - Onderhoud
Belfius Bank behoudt zich het recht voor de dienstverlening op te
schorten voor onderhoud of om aanpassingen of verbeteringen aan te
brengen aan het systeem. Belfius Bank brengt de Klant daar in de mate
van het mogelijke vooraf van op de hoogte.
Het kan evenwel gebeuren dat onderbrekingen optreden zonder dat
een voorafgaande verwittiging heeft kunnen plaatshebben, indien
er zich een technisch incident voordoet of in geval van overmacht,
waaronder, doch niet uitsluitend, een staking of een ander voorval
waarop Belfius Bank geen vat heeft, of in geval van hoogdringendheid.

Hoofdstuk 5: Verplichtingen en aansprakelijkheid
van de Klant
Artikel 10 –Verplichtingen en aansprakelijkheid van de
Klant
Door de Overeenkomst in te vullen en te ondertekenen erkent de Klant
kennis te hebben genomen van de voorwaarden van dit Reglement en
ze te aanvaarden.
De Klant staat er borg voor dat elke Gebruiker (Hoofdgebruiker) kennis
heeft genomen van dit Reglement, dat hij het aanvaardt en dat hij het
zal naleven.
De Klant is aansprakelijk voor de naleving van dit Reglement door de
door hem aangestelde Gebruikers en verbindt zich ertoe in dat verband
de nodige maatregelen te nemen.
Voor elke schrapping of wijziging van een Gebruiker (Hoofdgebruiker) die
schriftelijk werd meegedeeld d.m.v. het specifiek configuratieformulier,
blijft de Klant, conform de bepalingen van dit Reglement, aansprakelijk
voor alle handelingen van de vroegere Gebruiker (Hoofdgebruiker)
of van de handelingen buiten de omschrijving van diens nieuwe
bevoegdheden, tot de implementatie van de schrapping of de wijziging
door Belfius Bank.
De Klant en de (Hoofdgebruiker(s)) Gebruiker(s) mogen het gebruik en
de verplichtingen van BE=Trade by Belfius niet afstaan of overdragen
aan derden, behoudens de voorafgaande schriftelijke instemming van
Belfius Bank.
De Klant verbindt er zich toe BE=Trade by Belfius niet te gebruiken
voor transacties en/of het verzenden van berichten/gegevens die
indruisen tegen de toepasselijke Belgische of internationale wetgeving
in het algemeen en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld in
het bijzonder.
De Klant is rechtstreeks aansprakelijk voor de handelingen van elke
Gebruiker (Hoofdgebruiker) als die gebruik maakt van de voorgestelde
diensten, en is aansprakelijk voor het gebruik dat zij maken van
BE=Trade by Belfius.
Belfius Bank is niet aansprakelijk voor het beheer van de Hoofdgebruiker
en de Gebruikers.

Hoofdstuk 6: Verbintenissen en aansprakelijkheid
van Belfius Bank
Artikel 11 – Algemene principes
Alle verbintenissen die Belfius Bank aangaat ten aanzien van de Klant
in het kader van BE=Trade by Belfius zijn middelenverbintenissen. Met
andere woorden: Belfius Bank levert de middelen die redelijkerwijze
verwacht kunnen worden van elke professionele verstrekker van
dergelijke diensten.

Artikel 12 – Onbeschikbaarheid van de dienst Be=Trade
by Belfius
De Klant Belfius Bank niet aansprakelijk stellen voor het enkele feit dat
de dienst BE=Trade by Belfius tijdelijk of definitief onbeschikbaar zou
worden als gevolg van andere factoren dan de kwade trouw of zware
fout van Belfius Bank.

Artikel 13 – Veiligheid
Belfius Bank verbindt zich ertoe de nodige inspanningen te leveren
voor het gebruik van de veiligheidssystemen die voldoen aan de
recente technologische ontwikkelingen in de strijd tegen bekende en
opspoorbare vormen van virussen en computerfraude. Aan de andere
kant verbinden de Klant en elke Gebruiker (Hoofdgebruiker) zich ertoe
zich strikt te houden aan de normen, instructies en procedures zoals ze
beschreven staan in dit Reglement, in het BelfiusWeb-reglement en op
het BelfiusWeb-platform.

Artikel 14 - Uitvoering van de transacties
Belfius Bank verbindt zich ertoe de transacties uit te voeren binnen
de geldende termijn en conform de geldende modaliteiten (die
modaliteiten verschillen van Klant tot Klant). In bepaalde gevallen
kan het bijvoorbeeld gaan om een voorafgaande goedkeuring van de
transactie door Belfius Bank, bovendien rekening houdend met de
beperkingen die worden uiteengezet in dit Reglement, op voorwaarde
dat er voldoende financiële middelen voorhanden zijn.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid van Belfius Bank
Onverminderd wat volgt, en behoudens bedrog of een zware fout, kan
Belfius Bank niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade in
hoofde van de Klant of een derde (inclusief de eigen klanten van de
Klant) die te wijten is aan:
•
•
•
•

•
•
•

het niet naleven door de Klant van de verplichtingen die worden
uiteengezet in dit Reglement, het BelfiusWeb-reglement of elke
andere geldende reglementering;
handelingen, fouten of nalatigheid door een Gebruiker
(Hoofdgebruiker);
het gebrek aan beschikbare financiële middelen;
de onmogelijkheid tot het creëren van een verbinding die
noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de dienst, op welke wijze
dan ook, of problemen bij het doorzenden en de ontvangst van
transacties, voor zover dat te wijten is aan derden;
de vertraging bij het uitvoeren of het niet uitvoeren van de
transacties die te wijten is aan derden;
een onderbreking van de dienst, die al dan niet te wijten is aan
derden;
als de regelmatigheid van BE=Trade by Belfius in het gedrang zou
worden gebracht door handelingen, vergissingen of technische
problemen ongeacht de aard, oorsprong of oorzaak ervan,
waarover Belfius Bank geen rechtstreekse controle heeft. Dit
slaat onder meer maar niet uitsluitend op:
•
een overbelasting van het telecommunicatienetwerk;
•
onvoldoende, onberekenbare, gebrekkige, foutieve of
ontbrekende dienstverlening door een derde leverancier van
diensten of goederen, wiens tussenkomst vereist is om de
dienstverlening te verzekeren;
•
alle gevallen van overmacht;
•
beslissingen en verplichtingen die worden opgelegd door de
Belgische of andere overheden
•
de onjuistheid of onvolledigheid van gegevens afkomstig uit
derde bronnen;
•
nalatigheid of en fout van de Klant zelf;
•
een probleem met de echtheid, de authenticiteit, de
geloofwaardigheid of de opportuniteit van de ontvangen orders;
•
een schade die werd veroorzaakt nadat de Klant BE=Trade
by Belfius heeft verlaten.
Wanneer Belfius Bank de technische kenmerken of vereisten van
de dienst BE=Trade by Belfius, of de toepasselijke voorwaarden en
de bijdrage aanpast, kan dit in geen geval aanleiding geven tot de
aansprakelijkheid van Belfius Bank ten aanzien van de Klant.

Artikel 16 – Schadevergoeding
Belfius Bank kan niet verplicht worden tot het vergoeden van andere
schade en/of andere bedragen dan dat wat of die welke uitdrukkelijk
in deze overeenkomst vermeld worden. Voor zijn verbintenissen inzake
BE=Trade by Belfius is Belfius Bank op geen enkele wijze aansprakelijk
voor een bedrag van meer dan 100.000 euro, ongeacht de oorzaken
daarvan. Belfius Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld
voor enige indirecte schade. Bovendien kan Belfius Bank, wanneer het
gaat om transacties die de Klant zelf heeft uitgevoerd voor zijn eigen
klanten, nooit verplicht worden om aan de Klant een groter bedrag te
betalen dan dat wat de Klant zelf heeft moeten betalen aan zijn eigen
klanten.

Hoofdstuk 7: Bescherming van de persoonlijke
levenssfeer
Artikel 17 - Persoonlijke levenssfeer
Belfius Bank, de andere entiteiten van de groep Belfius, zijn
rechthebbenden ten algemenen titel (na een fusie, opsplitsing, inbreng
of andere) en ten particulieren titel (na verkoop, indeplaatsstelling of
andere) en de ondernemingen waaraan het/zij contractueel verbonden
zijn in het kader van hun activiteiten, verwerken de persoonsgegevens
van de Klant. De bescherming van de persoonsgegevens is bij wet
bepaald. De verwerking kan de mededeling of uitwisseling van
gegevens tussen de entiteiten van de groep Belfius inhouden. De
beoogde doelstellingen van de verwerking van de persoonsgegevens
door Belfius Bank, alsook de rechten van de Klant, worden uiteengezet
in het Privacycharter. Dat charter maakt deel uit van de contractuele
relatie met de Klant en kan tegen die laatste worden ingeroepen.
Dat charter is beschikbaar in ons kantorennet en kan eveneens
geraadpleegd worden op belfius.be/privacycharter.
De Klant machtigt Belfius Bank om de telefoongesprekken die hij in
het kader van BE=Trade by Belfius Internetbankieren voert met de
medewerkers van de Bank of diens vertegenwoordigers, op te nemen.
De Klant brengt zijn vertegenwoordiger hiervan op de hoogte.

Hoofdstuk 8: Diverse bepalingen
Artikel 18 – Intellectuele-eigendomsrechten / Draagwijdte
van het gebruiksrecht
Alle intellectuele-eigendomsrechten op de programma’s, de
toepassingen en de gebruiksaanwijzing komen uitsluitend toe aan
Belfius Bank. Geen enkele clausule van deze overeenkomst, noch enige
handeling bestaande uit het, op enigerlei wijze, downloaden of kopiëren
van software, informatie en/of enig ander recht van Belfius Bank, kan
beschouwd worden als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht
van die intellectuele-eigendomsrechten aan de Klant of een derde.
De Klant verwerft door deze overeenkomst enkel een persoonlijk en
onoverdraagbaar recht om BE=Trade by Belfius te gebruiken.
Hij mag de programma’s, toepassingen en gebruiksaanwijzingen enkel
aanwenden voor de in dit Reglement toegestane doeleinden. Voor
zover het om zijn eigen gegevens gaat of om informatiemateriaal
dat zijn exclusieve eigendom is, mag de Klant het door Belfius Bank
verstrekte informatiemateriaal downloaden, of afdrukken op papier,
voor zover hij daarbij geen enkele vermelding van copyright, ontheffing
van aansprakelijkheid, of enige andere mededeling in de verstrekte
informatie verwijdert, bewerkt of aanpast.

De Klant mag de programma’s, toepassingen en gebruiksaanwijzingen,
de kopieën of eventuele reproducties daarvan, in geen geval volledig
of gedeeltelijk reproduceren, vertalen, bewerken, decompileren,
wedersamenstellen (‘disassembling’), er ‘reverse engineering’ op
toepassen of anderszins veranderen, distribueren, publiceren, verhuren
of uitlenen of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen van
derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, gratis of tegen vergoeding,
kopiëren tenzij voor back-updoeleinden.
Het staat de Klant vrij om zijn persoonsgegevens op te slaan, te
bewaren of te verwerken, op voorwaarde dat hij nooit de indruk wekt
dat die handelingen werden gesteld door Belfius Bank.

Artikel 19 – Hyperlinks
Belfius Bank is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites van
derden die (via “hyperlinks”) verwijzen naar BelfiusWeb. Belfius Bank is
evenmin aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud van de websites
van derden waarnaar het zelf verwijst. Belfius Bank vermeldt die
referenties enkel bij wijze van dienstverlening aan de Klant en/of de
Gebruiker. De Klant aanvaardt en erkent dat de websites van derden
niet kunnen worden gecontroleerd door Belfius Bank en aanvaardt dat
Belfius Bank niet aansprakelijk is voor welke inhoud dan ook die zich op
die websites bevindt.

Artikel 20 – informatie via BE=Trade by Belfius
De via BE=Trade by Belfius verstrekte informatie wordt enkel en alleen
gegeven bij wijze van informatie, en kan in geen geval een persoonlijk
oordeel van de Klant vervangen. De financiële informatie die via
BE=Trade by Belfius ter beschikking van de Klant wordt gesteld, is
doorgaans afkomstig van gespecialiseerde derde ondernemingen, die
door Belfius Bank met betrekking tot de door hen geleverde informatie
als betrouwbaar beschouwd worden. Voor zover Belfius Bank zelf niet
de bron is van die informatie, is het dan ook niet verplicht de inhoud
ervan na te gaan en staat het bijgevolg geenszins in voor de juistheid,
de volledigheid, de nauwkeurigheid of de tijdigheid van die door derden
verstrekte informatie.

Artikel 21 – Eenheid van overeenkomst
Dit Reglement, het BelfiusWeb-reglement en de Kaderovereenkomst,
het (de) Configuratieformulier(en) en de gebruiksaanwijzing vormen
samen alle rechten en verplichtingen van de partijen aangaande de
dienst BE=Trade by Belfius. De algemene voorwaarden en eventuele
overeenkomsten m.b.t. andere producten dan deze dienst, blijven
integraal van toepassing, behalve bij tegenstrijdigheden bij de uitvoering
van deze overeenkomst, met dien verstande dat deze overeenkomst
primeert bij een betwisting.

Artikel 22 – Aard van de titels
De titels van de artikelen en de afdelingen in dit Reglement hebben
enkel tot doel het lezen ervan te vergemakkelijken. Zij mogen in geen
geval gebruikt worden voor het interpreteren van de inhoud van de
afdelingen en de artikelen.

Artikel 23 - Wijzigingen aan het Reglement
Belfius Bank kan op elk moment de bepalingen van dit Reglement
en van het Configuratieformulier, de bijdrage en de aangeboden
dienstverlening wijzigen. Die wijzigingen worden met elk daartoe
geschikt middel meegedeeld aan de Klant. Na de bekendmaking van
de wijziging worden ingeroepen tegen de Klant, behalve als de Klant
beslist om de overeenkomst op te zeggen conform de bepalingen van
dit Reglement.

Wijzigingen worden evenwel enkel aan de Klant meegedeeld als ze
betrekking hebben op een product dat hij gebruikt.

Artikel 24 – Geldigheid
De niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid of nietigheid van één van
de bepalingen uit dit Reglement, van de Kaderovereenkomst of
van het (de) Configuratieformulier(en) leidt in geen geval tot de
niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid, of nietigheid van de gehele
overeenkomst. Als de niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid of nietigheid
van een clausule onbetwistbaar vast komt te staan, wordt die clausule
voor niet geschreven gehouden.

Artikel 25 - Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbanken
Dit reglement valt onder de toepassing van het Belgisch recht. Enkel
de Belgische hoven en rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen
van geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit dit
Reglement.

Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991
BIC GKCCBEBB - RPR Brussel – BTW BE 0403.201.185 – No FSMA 19649 A

