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Translate this document into your preferred language: 

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=nl&u=https%3A%2F%2Fpro.scribble.be%2Fstatic

%2Flegal%2Fcookie-privacy-terms.pdf 

 

Kennisgeving 
Deze verklaring is het laatst bijgewerkt op 7 september 2020. 

 
www.oksign.be 

 
fit.scribble.be 

 
www.mypapers.be 

zijn diensten aangeboden door: 
 
Betrust N.V. 
Helenboslaan 30 
2630 Aartselaar 
België 
BE0477905835 

 

Dit document beschrijft: 

- Gebruiksvoorwaarden 
- Privacy verklaring 
- Cookie beleid 

 

Gebruiks voorwaarden 

Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden 

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen. Deze 
gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van deze site. Door 
het bezoeken en gebruiken van deze site gaat u akkoord met deze 
gebruiksvoorwaarden. 

Betrust N.V. behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden ten alle tijden te 
wijzigen zonder u daarvoor op de hoogte te stellen. U dient deze voorwaarden te 
bekijken als u de site bezoekt. 

U gaat ermee akkoord dat wij alle wettelijke communicatie en mededelingen per 
elektronische post versturen naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij inschrijving 
of door het op onze website te vermelden. U kunt uw toestemming voor het ontvangen 

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=nl&u=https%3A%2F%2Fpro.scribble.be%2Fstatic%2Flegal%2Fcookie-privacy-terms.pdf
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=nl&u=https%3A%2F%2Fpro.scribble.be%2Fstatic%2Flegal%2Fcookie-privacy-terms.pdf
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van communicatie terugtrekken door contact op te nemen met de klantendienst. Echter, 
als u uw toestemming intrekt, wordt uw account geannuleerd. 

 

Gebruik van de site 

U wordt toestemming verleend om deze site en haar inhoud te bezoeken en te 
gebruiken voor het doel van het opladen, invullen, ondertekenen en raadplegen van 
documenten. 

U gaat akkoord deze site in een verantwoordelijke manier te gebruiken die in volledige 
overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en met uw lokale wetten en regels.  

Zonder limitatie mag geen onderdeel van de inhoud als een handelsmerk of service 
merk gebruikt worden, voor elk onwettig gebruik, voor het schade aanbrengen aan een 
persoon, voor het overtreden van het recht tot privacy of publiciteit, voor het inbreken op 
een kopierecht, handelsnaam, handelsmerk, service merk of ander inellectueel 
eigendoms recht van een persoon of entiteit.  

U gaat ermee akkoord dat u deze site niet zult gebruiken voor de productie van 
producten die kwetsend, illegaal, bedreigend, schadend, obsceen, of op een andere 
manier bezwaarmakend kunnen zijn.  

Betrust N.V. heeft het recht om haar service naar klanten die deze website voor 
ongewenste activiteiten gebruiken stop te zetten, zonder enige schadevergoeding. 

U alleen bent verantwoordelijk voor de Inhoud van de opgeladen documenten.  

U gaat ermee akkoord dat u geen tekst, afbeelding, ontwerp, handelsmerk, of enig 
kopiegerechtigd werk van een derde partij in uw product verwerkt tenzij u de juiste 
autorisatie van de eigenaar heeft gekregen.  

U garandeert dat uw opgeladen documenten geen inbreuk maken op enige rechten van 
een derde partij, inclusief kopierecht, handelmerk, het recht van publiciteit of privacy, en 
u zult een derde partij niet in een kwaad daglicht stellen. 

U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het beschermen van uw 
wachtwoord en het controleren van de toegang tot uw account.  

U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle opgeladen documenten via 
uw account, alsmede alle acties die via uw account plaatsvinden. 

 

Indemnificatie 

U gaat ermee akoord dat u Betrust N.V. , alsmede haar Raad van Bestuur, 
management, en werknemers tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en 
uitgaven zult verdedigen en indemnificeren, inclusief juridische kosten en uitgaven 
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voortvloeiende uit of gerelateerd aan (i) uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of (ii) 
enige rechtzaak, claim, of eis voortvloeiende uit of gerelateerd aan enige tekst, foto, 
afbeelding, grafisch materiaal dat u in uw opgeladen documenten heeft verwerkt. 

 

Opgave van garantie 

DE SITE WORDT "ALS IS" AANGEBODEN ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WAT 
VOOR SOORT, IMPLICIET BEDOELD OF EXPLICIET GENOEMD, INCLUSIEF, MAAR 
NIET GELIMITEERD TOT, GARANTIES TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID 
VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK, OF NIET-INBREUK. U AANVAARD DAT DE 
OPERATIE VAN DEZE SITE WELLICHT NIET ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS 
IS. REFERENTIES EN LINKS NAAR PRODUKTEN OF DIENSTEN VAN 
ONAFHANKELIJKE BERDIJVEN KUNNEN WELLICHT OP DEZE SITE 
VERSCHIJNEN. DEZE REFERENTIES EN LINKS WORDEN "ALS IS" AANGEBODEN 
ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WAT VOOR SOORT, IMPLICIET BEDOELD OF 
EXPLICIET GENOEMD. 

 

Aansprakelijksheidlimitatie 

IN GEEN GEVAL ZAL BETRUST N.V. OF HAAR LICENTIE HOUDERS, 
LEVERANCIERS, OF VERKOPERS, HUN RAAD VAN BESTUUR, MANAGEMENT, 
WERKNEMERS, OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, 
INCIDENTELE, INDIRECTE, OF CONSEQUENTIELE SCHADE VAN WAT VOOR 
SOORT OOK, OF VOOR SCHADE RESULTERENDE IN VERLIES VAN GEBRUIK, 
DATA, OF WINST DERVING, OF BETRUST N.V. NU WEL OF NIET IS GEADVISEERD 
BETREFFENDE DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE, VOORTVLOEIENDE UIT OF IN 
CONNECTIE MET HET GEBRUIK OF PRESTATIE VAN DE SITE OF HET 
INGEBREKE ZIJN VAN DE SITE, INCLUSIEF ZONDER LIMITATIE, SCHADE 
VOORTVLOEIENDE UIT VERGISSING, WEGLATING, VIRUSSEN, VERTRAGING, OF 
INTERRUPTIE VAN DE SERVICE. IN GEEN GEVAL ZAL BETRUST N.V. 
AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE OF 
CONSEQUENTIES VOORTVLOEIENDE OF GERELATEERD AAN UW ONGEPAST 
OF ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN DEZE SITE OF HAAR INHOUD. 

BETRUST N.V. LEVERT EEN TECHNISCHE SERVICE. VERMITS BETRUST NIET DE 
INHOUD VAN EEN DOCUMENT KENT, IS HET DE KLANT ZELF DIE BEPAALD OF 
DE GELEVERDE SERVICE IN OVEREENSTEMMING IS MET DE GELDENDE 
WETGEVING IN HET LAND WAAR DEZE SERVICE ZAL GEBRUIKT WORDEN OF 
VOOR BEDOELD IS. BETRUST N.V. KAN NIET VERANTWOORDELIJK GESTELD 
WORDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE DOOR DE KLANT INDIEN DEZE 
NIET IN OVEREENSTEMMING ZOU ZIJN MET DE GELDENDE WETGEVING VAN 
HET LAND WAAR DE SERVICE GEBRUIKT OF VOOR BEDOELD IS. 
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Website feedback 

Enige opmnerkingen, suggesties, voorstellen of andere feedback (collectief "Feedback 
informatie") aangeleverd aan Betrust N.V. in connectie met de werking of inhoud van 
deze site zal door de aanbieder aangeboden en door Betrust N.V. ontvangen worden op 
een niet-vertrouwelijke basis.  

Al zulke opmerkingen, suggesties en andere informatie worden het exclusieve eigendom 
van Betrust N.V.. Door het aanleveren van zulke informatie aan Betrust N.V. gaat u 
akkoord dat u kostenloos aanlevert en al uw rechten en deelnames in deze informatie 
overdraagt , inclusief alle kopierechten en andere intellectuele rechten.  

U gaat ermee akkoord dat Betrust N.V. gerechtigd is deze informatie op een 
ongelimiteerde basis te gebruiken. 

 

Betrust N.V. is gehuisvest in Aartselaar (2630), Antwerpen en alle transacties vinden 
plaats via Betrust N.V. servers welke zich in de Europese Unie bevinden. Zaken 
gerelateerd aan de bescherming van, inbreuk op, of misbruik van kopiegerechtigd 
materiaal is onderhevig aan de kopierechten van . Alle andere zaken gerelateerd aan 
uw toegang tot of gebruik van de site is onderhevig aan de wetten van België. U stemt in 
onderhevig te zijn aan de jurisdictie van de wetten van België en gaat ermee akkoord 
dat een uitspraak door het gerecht in België in enige zaken als rechtsgeldig 
geaccepteerd zal worden. 

 

 

Privacy verklaring 

Introductie 

Betrust N.V. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor 
verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij 
onze SupportDesk via support@betrust.be. 

Verwerkingsdoeleinden 

Betrust N.V. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en 
orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, 
opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en 
gepersonaliseerde reclame). 

Met betrekking tot de door u meegedeelde gegevens kan Betust NV optreden als 
verwerker ten behoeve van de verzender waar u uw link van ontvangen heeft 
(verwerkingsverantwoordelijke). Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de 
privacy policy van de verzender. 

mailto:support@betrust.be
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Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (toestemming) van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Overmaken aan derden 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen 
de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen 
binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met 
Betrust NV verbonden zijn of met enige andere partner van Betrust NV. Betrust NV 
garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen 
zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Bewaarperiode 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende 
de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere 
op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en 

overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) 
verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan 
laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende 
persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van 
die bepalingen. 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en 
machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de 
persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: 

• zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 
• een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: support@betrust.be; 

Direct marketing 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn 
persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klacht 

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

Met betrekking tot de door u meegedeelde gegevens kan Betust NV optreden als 
verwerker ten behoeve van de verzender waar u uw link van ontvangen heeft 
(verwerkingsverantwoordelijke). Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de 
privacy policy van de verzender. 

mailto:support@betrust.be
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Cookie beleid 

Introductie 

Deze website maakt gebruik van eigen cookies en cookies van derden wiens diensten 
op de website (kunnen) gebruikt worden. 
In onderstaand overzicht informeren wij u graag omtrent het gebruik van deze cookies. 
Wij benadrukken dat bepaalde media niet beschikbaar is indien u de desbetreffende 
cookies niet aanvaardt. 

Wat zijn cookies? 

Een cookie is een eenvoudig, klein bestand met persoonsgegevens dat met de pagina’s 
van deze website. wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw 
computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin verzamelde informatie kan bij 
een volgend bezoek opnieuw naar onze servers of die van de betreffende derde partij 
teruggestuurd worden. 

Onder cookies worden ook zogenaamde “scripts” verstaan. Een script is een 
programmeercode dat wordt gebruikt om onze website optimaal en interactief te laten 
functioneren. 

Tot slot vallen eveneens ‘webbeacons’, ‘pixeltags’ of ‘socialemediacookies’ onder de 
term ‘cookies’. Deze worden gebruikt voor de integratie van diverse sociaalnetwerksites 
op deze website.. Ingebedde elementen van derden of met andere woorden inhoud bij 
een derde partij opgeslagen, kunnen namelijk ook op onze website worden getoond. 
Daarnaast kan de inhoud van deze website. via sociaalnetwerksites worden gedeeld 
door middel van de aanwezige buttons op de diverse pagina’s. Voorbeelden van 
dergelijke sociaalnetwerksites zijn Facebook, Google+, Whatsapp, Instagram, YouTube, 
LinkedIn, Disqus en Twitter. 

De verwerking van functionele cookies is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, 
aangezien de functionele cookies vereist zijn voor de goede werking en beveiliging van 
deze website. De overige cookies zullen niet geplaatst worden tenzij Betrust N.V. 
hiervoor uw toestemming gekregen heeft. 

Soorten cookies 

Herkomst: 

Onze cookies zijn cookies die rechtstreeks door Betrust N.V. op de website geplaatst 
worden. 

Derden cookies zijn cookies door derden op deze website geplaatst, m.n. doordat 
Betrust N.V. elementen van andere websites incorporeert. 

Levensduur: 
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Permanente cookies blijven op uw apparaat aanwezig voor de levensduur van het 
cookie. Ze worden geactiveerd telkens u deze website bezoekt. 

Sessie cookies vereenvoudigen en linken de handelingen van de gebruiker aan elkaar 
tijdens de browersessie. Telkens u het browerscherm opent, worden deze cookies 
tijdelijk geplaatst. Sessie cookies worden verwijderd zodra de browser wordt afgesloten. 

Doeleinde: 

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de 
beveiliging van de website. Deze cookies kunnen zonder toestemming worden 
geplaatst. 

Niet-functionele cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en commerciële 
doeleinden en staan los van de technische ondersteuning van deze website en voldoen 
niet aan de voorwaarden om vrijgesteld te worden van de toestemmingsverplichting. Uw 
uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de plaatsing van deze cookies. 

Fucntioneel technische cookies zorgen ervoor dat uw gebruikersvoorkeuren bekend 
blijven. Deze website is hierdoor gemakkelijk toegankelijk en u hoeft niet steeds 
dezelfde informatie in te voeren bij meerdere bezoeken aan de site. 

Analytische cookies geven weer hoe u deze website gebruikt. Op basis van deze 
verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, 
navigatie en inhoud van deze website gebruiksvriendelijker te maken en te verbeteren. 

Marketing cookies personaliseren het online advertentieaanbod. Aan de hand van een 
profiel, opgesteld op basis van uw klik- en surfbedrag op de site, krijgen zowel Betrust 
N.V. als derden inzicht in de campagneprestaties. 

Hieronder worden tevens de socialemedia cookies verstaan. Deze cookies bieden de 
mogelijkheid om buttons van sociaalnetwerksites op te nemen. De buttons werken via 
een code afkomstig van deze sites. Een handige tool om webpagina’s te promoten zoals 
‘liken’ en ‘pinnen’. 
Indien sociaalnetwerksites via deze website deze cookies plaatsen om (uw) gegevens te 
verzamelen, heeft Betrust N.V. geen invloed op het gebruik van en de manier waarop zij 
met deze gegevens omspringen. Meer informatie hieromtrent vindt u in de 
privacyverklaringen van de sociaalnetwerksites, die telkens opgegeven worden in 
onderstaande lijst van actieve cookies. Houd er rekening mee dat deze 
privacyverklaringen op elk moment door de sociaalnetwerksites gewijzigd kunnen 
worden. 

Cookies gebruikt door deze website 

Cookie  Type  Duur Omschrijving 

Noodzakelijke 

JSESSIONID Functioneel Sessie Behoudt gebruikersstatussen voor 
paginaverzoeken. 

processSigningURL_token Functioneel Sessie Onthoudt token van het document, 
vermijdt opening meerdere 
documenten tegelijkertijd in dezelfde 
sessi. 



 

 

8 Betrust N.V. – Helenboslaan 30 – B 2630 Aartselaar – support@betrust.be 
   [Date] 

oksign_login Functioneel  
Technisch 

90 Bevat de inloggegevens zodat U niet 
steeds opnieuw moet inloggen in uw 
account. 

oksign_remember-
me 

Functioneel  
Technisch 

90 Onthoudt dat U de inloggegevens 
wenst te bewaren in een cookie zodat 
U niet steeds opnieuw moet inloggen 
in uw account. 

Analytics    

Google Analytics Derden  
(analytisch) 

1 
minuut 
tot 
2 jaar 

Via deze cookies krijgt Betrust N.V. 
onder meer informatie over het aantal 
(unieke) bezoekers, de 
bezoekerssessies, hoe de bezoekers 
de site gebruiken en via welk kanaal 
(sociale media, zoekrobots etc.) deze 
website werd bereikt. Google Analytics 
geeft vervolgens inzicht in deze data 
aan de hand van een analyserapport. 
Lees  hier het privacybeleid van 
Google. 
__utma 2 jaar 

__utmb 30 min. 

__utmt 10 min. 

__utmz 6 maanden 

_ga 2 jaar 

_gat 1 min. 

_gid 1 dag 
 

 

Toestemming 

Het is enkel toegestaan om zonder uw toestemming Functioneel (technische) en 
Analytische cookies op uw apparaat op te slaan indien het bezoek aan deze website 
onmogelijk is zonder gebruik te maken van het cookie dan wel het cookie noodzakelijk is 
voor de dienst verleend door deze website. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan 
is, zullen wij de desbetreffende cookies enkel plaatsen nadat wij uw toestemming 
verkregen hebben. 

Deze toestemming verleent u wanneer u deze website voor het eerst bezoekt, door te 
klikken op “ALLE COOKIES TOESTAAN”. Verder heeft u ook de mogelijkheid uw 
voorkeuren in te stellen door te klikken op de “Beheer cookies”, waarbij u kan kiezen om 
enkel bepaalde cookies te gebruiken. 

Deze toestemming zal steeds opnieuw gevraagd worden na 30 dagen. 

In- en uitschakelen 

https://policies.google.com/privacy
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Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen en kunt u 
zelf aangeven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. U kunt bovendien 
uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt 
geplaatst. Meer informatie omtrent deze mogelijkheden vindt u terug in de instructies 
van de Help-functie van uw browser. 

Cookie settings in Internet Explorer 
Cookie settings in Firefox 
Cookie settings in Chrome 
Cookie settings in Safari web en iOS 

Let op! Indien functionele cookies zijn uitgeschakeld, bestaat de mogelijkheid dat deze 
website niet optimaal werkt. Na de verwijdering in uw browser, worden cookies na uw 
toestemming opnieuw geplaatst bij een volgend bezoek aan deze website. 

Contact 

Neem contact met Betrust N.V. bij vragen en/of opmerkingen omtrent deze 
cookieverklaring via: 

Betrust N.V. 
Helenboslaan 30 
2630 Aartselaar 
België 

Email: support@betrust.be 

Telefoonnummer: +32 3 298.54.95 

 

 

 

 

https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-7
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_GB
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
mailto:support@betrust.be

