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Deze disclaimer is van toepassing bij elk gebruik van de online dienst Xerius Account.
Xerius Account is een identiteits- en toegangsbeheersysteem met als doel een beveiligde toegang te
voorzien voor geregistreerde de gebruikers en tot persoonlijke gegevens en toepassingen.
Xerius Account is ontwikkeld en wordt ter beschikking gesteld door Xerius Sociaal
Verzekeringsfonds VZW (ondernemingsnummer 0410.682.657 – Brouwersvliet 4 bus 2, 2000
Antwerpen), verder Xerius genoemd.
Xerius neemt gepaste maatregelen om de gegevens te beschermen en een veilige toegang tot
online diensten te voorzien. De gehanteerde maatregelen zijn conform de stand van de techniek.
Xerius spant zich in om onderbrekingen van de online dienst Xerius Account te voorkomen en
beperken. Xerius kan echter niet garanderen dat de online dienst volledig vrij is van onderbreking
tijdens onderhoudswerkzaamheden, storingen of omwille van andere technische redenen. Bij het
aanmaken van een Xerius account wordt de identiteit van de gebruiker geverifieerd bij de Federal
Authentication Service (FAS) van de overheid. Xerius is voor deze dienstverlening afhankelijk van
de beschikbaarheid van deze service.
Xerius wijst alle aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte schade als gevolg van
onbeschikbaarheid van de eigen online dienst of van de FAS.
Om toegang te krijgen tot gegevens of diensten beschermd door Xerius account, moet de
gebruiker zijn identiteit bewijzen door een identificatieprocedure toe te passen die enkel hij kent.
De verantwoordelijkheid voor het beschermen van de eigen digitale identiteit met bijhorend de
geheimhouding van de gegevens voor de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.
Xerius wijst alle aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte schade als gevolg van toegang
tot Xerius account via de persoonlijke identificatieprocedure.
De intellectuele eigendomsrechten op logo’s en online diensten horen toe aan Xerius. Het kopiëren,
aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze online dienst onder welke vorm en op welke
wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Xerius is verboden.
Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.
De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. In geval van een
geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

