Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden van het OUIFLASH-platform
(hierna 'AGV')
Het bedrijf OUIFLASH, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen ingeschreven in het
handels- en vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 818 371 742, met een
kapitaal van 2.000 euro en met vestigingsplaats te Nadia Guendouz in Saint-Ouen (93400) in
Frankrijk, beheert een internetsite die online toegankelijk is op het URL-adres
http://ouiflash.com/.
Door het vakje “Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen en ga akkoord” in het
inschrijvingsformulier aan te vinken erkent en aanvaardt de gebruiker deze AGV, die van
toepassing zijn op het platform van OUIFLASH zoals hieronder beschreven.
1. Definities:
Opdrachtgever: verwijst naar een partij in de vastgoed- of verzekeringssector, en meer
bepaald naar alle personen die ingeschreven zijn op het platform en die via dit medium een
opdracht tot een reportage plaatsen.
Producent: verwijst naar een persoon die beroepsmatig het vak van fotograaf, videograaf of
drone piloot uitoefent, wiens kandidatuur op het platform aanvaard is door OUIFLASH, en die
in opdracht van deze laatstgenoemde reportages uitvoert.
Persoonlijke account: verwijst naar het geheel van persoonlijke gegevens van een gebruiker,
en meer bepaald naar zijn identificatiegegevens, die geregistreerd moeten worden voordat
de diensten van het OUIFLASH-platform toegankelijk worden gemaakt.
Identificatiegegevens: verwijst naar het e-mailadres van de gebruiker alsook alle
vertrouwelijke codes of wachtwoorden gekozen door de gebruiker of toegekend door
OUIFLASH die de gebruiker de mogelijkheid geven zich te identificeren om toegang te krijgen
tot de diensten van het platform.
Inschrijving: verwijst naar de online inschrijvings-/kandidatuursprocedure die de gebruiker
moet afronden op het OUIFLASH-platform om er toegang tot te krijgen. De inschrijving leidt
tot de creatie van de identificatiegegevens en de persoonlijke account van de gebruiker.
Opdracht: verwijst naar het online bestellen van een reportage op het platform van
OUIFLASH.
Platform: verwijst naar het platform van OUIFLASH met inbegrip van het geheel van de
diensten van OUIFLASH die online op het internet beschikbaar zijn via het eerdergenoemde
platform.
Opdrachtgeversplatform: verwijst naar de interface voor de opdrachtgevers waarop deze
onder andere hun reportages bestellen.
Producentenplatform: verwijst naar de interface voor de Producenten waarop deze onder
andere meldingen ontvangen van de online geplaatste opdrachten van de opdrachtgevers en
waarop ze deze kunnen aanvaarden.
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Gebruiker: verwijst naar iedere natuurlijke of rechtspersoon die het platform, een
gebruikersinterface van het OUIFLASH-platform bedoeld voor een specifieke gebruikersgroep
of een API (application programming interface) ontwikkeld door OUIFLASH betreedt en die
een account bezit, m.a.w. de Producenten en de opdrachtgevers in het bijzonder.

2. Doel van de AGV en de van kracht zijnde versie
2.1. Deze AGV heeft als doel om de voorwaarden te definiëren waaronder de gebruikers het
platform mogen betreden en gebruiken.
2.2. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die het platform, een gebruikersinterface van het
OUIFLASH-platform bedoeld voor een specifieke gebruikersgroep of een API (application
programming interface) ontwikkeld door OUIFLASH betreedt, verbindt zich ertoe om deze
AGV, die aan de gebruikers ter aanvaarding meegedeeld worden voorafgaand aan hun
inschrijving op het platform, zonder voorbehoud te respecteren.
2.3. OUIFLASH mag op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze AGV
wijzigen, met name om alle wettelijke, jurisprudentiële, redactionele en/of technische
ontwikkelingen in acht te nemen. OUIFLASH zal de gebruiker hiervan op de hoogte brengen
bij zijn eerstvolgende bezoek aan het platform.
Door het platform te blijven gebruiken na melding van de wijziging van de AGV aanvaardt de
gebruiker de wijzigingen aan de AGV. De online beschikbare versie heeft voorrang.
In geval van wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden en indien de opdrachtgever deel
uitmaakt van een netwerk of een bedrijf dat contractueel verbonden is aan OUIFLASH, zal de
raamovereenkomst bijgevoegd worden na geldigverklaring van de AGV door de
co-contractant.
2.4. Deze AGV zijn van toepassing op de betrekkingen tussen OUIFLASH en de Producenten
en tussen OUIFLASH en de opdrachtgevers.
3. Beschrijving van de werking van
OUIFLASH
3. Beschrijving van de werking van OUIFLASH
3.1. Activiteit van OUIFLASH
OUIFLASH is een interactief platform dat opdrachtgevers en Producenten met elkaar in
contact brengt. Zo geeft OUIFLASH opdrachtgevers (i) de mogelijkheid om via het
opdrachtgeversplatform hun reportages te bestellen, (ii) deze reportages besteld door de
opdrachtgevers worden vervolgens voorgesteld aan de Producenten via het
Producentenplatform, (iii) de gemaakte beelden worden daarna ter beschikking gesteld van
de opdrachtgever om gebruikt te worden volgens de voorwaarden en bepalingen in deze
AGV.
3.2. Producentenselectie
3.2.1. De Producenten die de opdracht krijgen om de reportages uit te voeren, stellen zich
eerst kandidaat via de startpagina van het OUIFLASH-platform. De informatie die vereist is
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om zich kandidaat te stellen, heeft onder andere betrekking op de identiteit, adres- en
contactgegevens, waaronder de woonplaats, de portfolio en het type materiaal dat de
kandidaat bezit. Bovendien houdt de kandidatuur in dat de Producenten een bewijs moeten
voorleggen van hun professionele status (lidmaatschap SMART of inschrijving als
zelfstandige). De kandidaat-Producenten verbinden zich ertoe de documenten en informatie
opgevraagd door OUIFLASH te leveren om zich op een geldige manier kandidaat te stellen op
het platform.
De kandidaat is verplicht om exacte, legitieme en waarheidsgetrouwe gegevens te
verschaffen. Zijn de gegevens niet exact, incompleet, fout, illegitiem, etc. dan zal de
kandidaat als enige hiervoor verantwoordelijk gehouden worden.
OuiFlash voert bijgevolg geen enkele controle of verificatie uit van de echtheid en exactheid
van de gegevens en documenten verschaft door de kandidaat-Producent en kan bijgevolg de
echtheid, exactheid of juistheid van deze gegevens en documenten niet garanderen; deze
verantwoordelijkheid wordt uitsluitend gedragen door de kandidaat-Producenten.
De kandidaturen mogen worden ondersteund door een sponsor, namelijk door een
Producent die lid is van het OUIFLASH-platform. Het e-mailadres van deze sponsor moet
door de kandidaat doorgegeven worden wanneer hij zich kandidaat stelt.
3.2.2. OUIFLASH bekijkt alle ontvangen kandidaturen zo snel mogelijk.
De kandidaturen van de kandidaat-Producenten zullen worden aanvaard op voorwaarde dat
ze de verplichte gegevens vereist door OUIFLASH verschaffen (meer bepaald met betrekking
tot het lidmaatschap bij SMART of de zelfstandigenstatus, de portfolio, etc.).
Wordt een Producent geselecteerd, dan ontvangt deze een bevestiging van OUIFLASH per
e-mail.
Als een kandidaat wordt aanvaard om reportages uit te voeren via het OUIFLASH-platform,
ontvangt hij de status van Producent en kan hij een opdracht toegekend krijgen na opgeleid
te zijn volgens de specificaties van OUIFLASH, die online op het platform in digitale vorm
beschikbaar zijn of naar de Producent worden gestuurd bij aanvaarding van de kandidatuur.
Deze opleiding wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden en bepalingen uitgestippeld door
OUIFLASH ten tijde van de aanvaarding van de kandidatuur (op afstand of fysiek, met de
mogelijkheid om na de opleiding de trainer vragen te stellen per e-mail, etc.).
OUIFLASH kent vanaf de selectie een score toe aan de Producent op basis van het palmares
geleverd door de Producent aan OUIFLASH op het moment van zijn kandidatuur. Deze score
kan het toekennen van opdrachten door OUIFLASH aan de Producenten beïnvloeden. Deze
score is zichtbaar voor de Producenten, die aangemoedigd worden om ze te verbeteren door
bijvoorbeeld opleidingen te volgen. OUIFLASH kan de voornoemde toegekende
Producentenscore wijzigen naar eigen oordeel.
3.2.3. Als de Producent niet geselecteerd wordt door OUIFLASH, kan hij zich opnieuw
kandidaat stellen onder dezelfde voorwaarden en bepalingen uiteengezet in dit artikel, op
voorwaarde dat hij een actueel statuut kan voorleggen van SMART of zijn inschrijving als
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zelfstandige en/of nieuw materiaal en/of nieuw werk.
3.2.4. De Producent is niet exclusief verbonden aan OUIFLASH. Hij mag dus zijn diensten
aanbieden aan een ander platform op voorwaarde dat de voorwaarden van deze AGV
nageleefd worden.
Ondanks de voorgaande paragraaf verbindt de Producent zich er uitdrukkelijk toe geen
enkele informatie en/of geen enkel document verzonden of geleverd door OUIFLASH in het
kader van hun gezamenlijke samenwerking te verspreiden.
OUIFLASH behoudt zich het recht voor alle Producenten te vervolgen die deze
geheimhoudingsplicht niet nakomen.
3.3. Bestelling en aanvaarding van reportages.
3.3.1. De opdrachtgever plaatst de opdracht die hij wil toekennen aan een van de
Producenten online via het hiervoor bedoelde opdrachtgeversplatform.
In de opdrachtbeschrijving van de opdrachtgever wordt onder andere de vereiste informatie
gevraagd door OUIFLASH vermeld, zoals het type goederen dat in beeld gebracht moet
worden, het aantal vierkante meter en het adres waar de goederen zich bevinden. Deze
criteria zijn onderhevig aan verandering afhankelijk van de evolutie van het
OUIFLASH-platform. De samenstelling en de kostprijs van de reportage verschillen afhankelijk
van de optie gekozen door de opdrachtgever.
Als standaardinstelling wordt de opdrachtgever weergegeven als zijnde aanwezig tijdens de
reportage. Als de opdrachtgever wenst aan te geven dat hij niet aanwezig zal zijn tijdens de
reportage, moet hij het vakje aanvinken dat hiervoor bedoeld is.
In dit geval zal een derde in opdracht van de opdrachtgever aanwezig zijn tijdens de
reportage (eigenaar of huurder van de goederen, de voogd, etc.). In dit geval moet de
opdrachtgever de gegevens van de derde doorgeven en meer bepaald zijn naam, voornaam,
telefoonnummer en e-mailadres.
Hiertoe is de opdrachtgever verplicht om vooraf het akkoord te verkrijgen van de derde om
zijn gegevens van persoonlijke aard door te geven aan OUIFLASH. De opdrachtgever verbindt
zich ertoe de derde ervan op de hoogte te brengen dat zijn gegevens verzameld zullen
worden door OUIFLASH, en dat de rechten waarover hij beschikt met betrekking tot deze
gegevens overeenkomstig artikel 7 van deze AGV ten opzichte van OUIFLASH uitgevoerd
kunnen worden door hem het e-mailadres door te geven waarnaar deze verzoeken gericht
kunnen worden. De overdracht van de persoonlijke gegevens van de derde aan OUIFLASH is
essentieel voor de uitvoering van reportages waarbij de opdrachtgever niet aanwezig wenst
te zijn.
De opdrachtgever mag er ook voor kiezen de Producent de reportage alleen te laten
uitvoeren in zijn afwezigheid of die van een derde. In dit geval worden, indien vereist, de
sleutels van de locatie waar er beelden moeten worden gemaakt opgehaald door de
Producent in het kantoor van de opdrachtgever op de datum en het tijdstip die
overeengekomen zijn, en de Producent brengt ze terug na het uitvoeren van de reportage.
Voor vastgoedeigendommen moet de opdrachtgever bij het online plaatsen van zijn opdracht
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ook aan OUIFLASH laten weten of het vastgoedeigendom al dan niet ontworpen is door een
architect met het oog op de gevolgen in het kader van het Franse
intellectuele-eigendomsrecht zoals hierna besproken in artikel 8.
3.3.2. De opdracht wordt door OUIFLASH verstuurd naar het Producentenplatform.
3.3.3. De opdracht is niet onderhevig aan wijziging door de Producenten.
De opdrachtgever mag daarentegen de criteria van de opdracht wijzigen of de opdracht
verwijderen als geen enkele Producent ze aanvaard heeft. Zodra de opdracht aanvaard is
door een Producent, kan ze niet meer gewijzigd of verwijderd worden door de
opdrachtgever.
De opdrachtgever garandeert de echtheid en exactheid van de opdracht zoals online
geplaatst op het opdrachtenplatform of hierna gewijzigd.
De opdrachtgever kan een reportageopdracht uitsluitend wijzigen of annuleren in de
hieronder gespecificeerde gevallen:
- de wijzigings- of annuleringsdatum ligt meer dan 24 werkuren vóór de datum waarop de
Producent de opdracht moet uitvoeren.
- de Producent heeft zich niet aangemeld op het geplande tijdstip in de
opdrachtbeschrijving;
- het eigendom dat het voorwerp van de opdracht is, is al verkocht of verhuurd.
In de drie hierboven gespecificeerde gevallen zal OUIFLASH aan de opdrachtgever een
promocode doorgeven die de waarde heeft van een geannuleerde opdracht.
3.3.4. De Producenten worden op de hoogte gebracht van de opdracht (en de bijhorende
specificaties) via het Producentenplatform volgens de criteria bepaald door OUIFLASH. Zo
zullen de Producenten met de beste scores uit de geografische zone waarin de opdracht moet
worden uitgevoerd, eerst op de hoogte gebracht worden. In het geval dat geen enkele
Producent de opdracht aanvaardt, zullen de Producenten met minder goede scores uit de
geografische zone waarin de opdracht moet worden uitgevoerd, op de hoogte gebracht
worden. OUIFLASH zal de opdracht toekennen aan de eerste Producent die de opdracht
aanvaardt via het Producentenplatform op voorwaarde dat hij beantwoordt aan de
beschikbaarheids- en geografische criteria. De opdracht moet worden uitgevoerd
overeenkomstig de specificaties van de opdrachtgever.
OUIFLASH brengt de Producent die de opdracht moet uitvoeren op de hoogte van de
voorwaarden waaronder ze uitgevoerd moet worden, en specificeert ook, indien nodig, en
indien de opdrachtgever OUIFLASH ervan op de hoogte heeft gebracht, of het
vastgoedeigendom al dan niet ontworpen is door een architect.
3.3.5. Zodra de opdracht aanvaard is door een Producent, waarvan de opdrachtgever via
e-mail of via het opdrachtgeversplatform een melding ontvangt, kan de Producent de
opdracht annuleren op voorwaarde dat de annulering meer dan 24 uur voor de datum en het
tijdstip die overeengekomen zijn, plaatsvindt. In dit geval kent OUIFLASH de opdracht toe aan
een andere Producent. De Producent zal niet vergoed worden.
Als de Producent zich minder dan 24 uur vóór de opdracht terugtrekt, zal de Producent niet
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uitbetaald worden, en zal OUIFLASH hem een score van 0 op 5 geven. Bovendien kan
OUIFLASH naar eigen oordeel beslissen om de Producent uit te sluiten van het platform. Zijn
account wordt dan verwijderd onder de voorwaarden en bepalingen in deze AGV. OUIFLASH
kan ook besluiten om de Producent geen opdrachten meer te geven tenzij hij zijn score
opkrikt (bijvoorbeeld door OUIFLASH nieuw werk voor te leggen), die op elk moment en op
willekeurige wijze gewijzigd kan worden door OUIFLASH.
Ook kan de opdrachtgever een opdracht aanvaard door een Producent annuleren. Als de
annulering 24 uur vóór de geplande datum van de reportage wordt uitgevoerd, vergoedt
OUIFLASH de kostprijs van de reportage volledig aan de opdrachtgever.
Als de annulering minder dan 24 uur vóór de geplande datum van de reportage wordt
uitgevoerd, vergoedt OUIFLASH de kostprijs van de reportage niet aan de opdrachtgever, wat
deze uitdrukkelijk erkent en aanvaardt.
3.3.6. De opdrachtgever ontvangt zo snel mogelijk een reactie op de opdracht die hij
aangemaakt en online geplaatst heeft na publicatie op het opdrachtgeversplatform, tenzij bij
een onvoorziene storing waar OUIFLASH geen controle over heeft.
3.3.7. Wanneer een opdracht wordt toegekend aan een Producent, verstuurt OUIFLASH de
gegevens van de Producent naar de opdrachtgever en omgekeerd. Het uitvoeren van de
reportage gebeurt overeenkomstig de specificaties van de opdracht zoals gepreciseerd door
de opdrachtgever.
In het geval dat de opdrachtgever bij het online plaatsen van de opdracht heeft aangegeven
dat hij niet aanwezig wenst te zijn, zal OUIFLASH de gegevens van de derde aangewezen door
de opdrachtgever doorgeven aan de Producent en omgekeerd.
Als de opdrachtgever de datum en/of het tijdstip van de reportage wenst te wijzigen, kan dat
via het OUIFLASH-platform op voorwaarde dat de wijzigingen meer dan 24 uur vóór de
fotoreportage worden aangebracht. Zowel de Producent als OUIFLASH ontvangen melding
hiervan.

3.4. Uitvoering van de reportages
3.4.1. De Producent voert de reportage uit met zijn materiaal op de datum en het tijdstip
dat de opdrachtgever in zijn opdrachtbeschrijving gespecificeerd heeft en volgens de
eventuele specifieke criteria die hij aangegeven heeft bij het aanmaken en/of wijzigen van de
opdracht op het opdrachtgeversplatform.
Het aantal en type van beelden in de reportage hangt af van de optie gekozen door de
opdrachtgever.
In het geval van een vastgoed opdracht heeft de reportage uitsluitend betrekking op de
binnen- en buitenkant van het betrokken vastgoedeigendom. Geen enkele identificeerbare
persoon mag te zien zijn op de beelden. Is dit toch het geval, dan kan het betrokken beeld
gemaakt door de Producent niet aan de opdrachtgever geleverd worden.
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De Producent is er perfect van op de hoogte en aanvaardt dat na elke opdracht de
postproductiecorrecties die nodig zijn in overeenstemming met de specificaties van
OUIFLASH, intern door OUIFLASH uitgevoerd worden, onder voorbehoud van de naleving van
zijn auteursrechten en indien relevant die van de architect die het betrokken
vastgoedeigendom ontworpen heeft en van de rechten van derden.
Deze specificaties zijn online beschikbaar op het OUIFLASH-platform in digitale vorm en/of
door OUIFLASH per e-mail naar de Producent gestuurd bij de bevestiging van de toekenning
van de opdracht.
3.4.2. De Producent stuurt naar OUIFLASH, via de hiervoor bedoelde interface op het
Producentenplatform, de beelden van zijn reportage binnen 6 werkuren na het uitvoeren
van de betreffende reportage, die daarna tijdens de interne postproductie bijgewerkt
worden.
In het geval dat de Producent de voornoemde termijn niet naleeft, behoudt OUIFLASH zich
het recht voor om naar eigen oordeel de score toegekend aan de Producent te wijzigen.
3.4.3. De Producent is als enige verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan de
uitvoering van de reportage, waaronder in het bijzonder eventuele transport- en
verplaatsingskosten om de plaats van de reportage te bereiken en/of de kosten verbonden
aan het gebruikte materiaal.
3.5. Controle van de conformiteit van de reportages
3.5.1. OUIFLASH controleert intern de reportage van de Producent via de verificatie van de
conformiteit van de beelden verstuurd door de Producent met de specifieke opdrachtcriteria
van de opdrachtgever en met de specificaties van OUIFLASH.
3.5.2. Als de beelden niet conform de specificaties van OUIFLASH en/of de specifieke
opdrachtcriteria zijn, laat OUIFLASH de Producent via e-mail of het Producentenplatform
weten dat hij de reportage opnieuw moet uitvoeren, wat de Producent uitdrukkelijk erkent
en aanvaardt.
In dit geval, indien de Producent de reportage opnieuw moet uitvoeren, zal dit gebeuren op
de datum en het tijdstip bepaald door de opdrachtgever of de door hem aangewezen derde,
en in alle gevallen binnen 24 uur na het verzoek van OUIFLASH aan de Producent, waarbij
deze laatstgenoemde zich ertoe verbindt zich vrij te maken.
Als de uitvoering van een nieuwe reportage niet nodig is, maar er correcties uitgevoerd
moeten worden, worden deze intern door OUIFLASH gedaan, wat de Producent uitdrukkelijk
erkent en aanvaardt.
Deze actie leidt niet tot een extra vergoeding door OUIFLASH aan de Producent.
Als door de uitvoering van een nieuwe reportage de deadline van de levering van de beelden
aan de opdrachtgever verschoven moet worden, brengt OUIFLASH de opdrachtgever hiervan
zo snel mogelijk op de hoogte via e-mail of het opdrachtgeversplatform.
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3.6. Levering van de reportage
3.6.1. OUIFLASH levert de beelden van de reportage binnen 24 uur na het afronden van de
reportage via het opdrachtgeversplatform, waar ze gedownload kunnen worden.
In het geval dat de beelden van de Producent niet conform de specificaties van OUIFLASH
en/of de criteria van de opdrachtgevers zijn en als de uitvoering van een nieuwe reportage
moet plaatsvinden, wordt de deadline voor het leveren van de beelden verhoudingsgewijs
verschoven.
3.6.2. De opdrachtgever bevestigt zo snel mogelijk dat hij alle beelden uit de reportage goed
ontvangen heeft.
In geval van een storing van het informaticasysteem van het platform bij het versturen door
de Producent of van de download van de beelden van de reportage door OUIFLASH of de
opdrachtgever, verbindt de gebruiker zich ertoe OUIFLASH hier zo snel mogelijk van op de
hoogte te brengen, bijvoorbeeld via e-mail, het opdrachtgever- of Producentenplatform. In
dit geval wordt er niet gewacht op een oplossing voor de technische storing, maar moeten de
beelden overgedragen worden via een ander medium, bijvoorbeeld e-mail, een
transferwebsite, .pdf, etc. OUIFLASH is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de
vertraging van de overdracht van de beelden als gevolg van voornoemde technische storing.
OUIFLASH zal de Producent per e-mail of het Producentenplatform op de hoogte brengen
van de levering van de reportage aan de opdrachtgever.
3.7. Opvolging na levering van de reportage
3.7.1. De opdrachtgever moet via het opdrachtgeversplatform de reportage geleverd door
OUIFLASH valideren of aanvechten zodra deze beschikbaar is op het opdrachtgeversplatform
en binnen 48 uur na melding van de beschikbaarheid van de beelden van de reportage op het
opdrachtgeversplatform door OUIFLASH. Wordt de reportage niet aangevochten binnen deze
termijn, dan wordt er verondersteld dat de opdrachtgever de reportage impliciet heeft
gevalideerd.
Bezwaren moeten gebaseerd zijn op objectieve criteria aangaande de en technische
kwaliteit zoals het aantal beelden, de beeldinstellingen, de helderheid, etc.
De opdrachtgever kan de beelden uit de reportage alleen downloaden op voorwaarde dat hij
ze eerst gevalideerd heeft. In geval van bezwaar tegen de reportage door de opdrachtgever,
wordt zijn bezwaar onmiddellijk doorgegeven aan OUIFLASH. In dit geval kan de
opdrachtgever onmogelijk de bestreden beelden downloaden noch ze gebruiken op welke
wijze, voor welk doel en in welke vorm dan ook, wat hij uitdrukkelijk erkent en aanvaardt.
De beelden uit de reportage zullen ter beschikking gesteld worden van de opdrachtgever via
zijn persoonlijke account binnen de beperkingen van de beschikbare opslagruimte en voor
een bepaalde termijn, tenzij anders aangegeven door OUIFLASH op het platform.
3.7.2. OUIFLASH buigt zich zo snel mogelijk over het bezwaar van de opdrachtgever.
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Er zijn twee opties: (i) OUIFLASH verwerpt het bezwaar als hij beschouwt dat het niet
gebaseerd is op technische en objectieve criteria. In dit geval behoudt de opdrachtgever de
reportage in zijn geleverde staat of (ii) OUIFLASH beschouwt het bezwaar als gegrond; in dit
geval wordt de reportage opnieuw uitgevoerd door de Producent of worden de beelden
bijgewerkt volgens de voornoemde voorwaarden.
In dit geval levert OUIFLASH geen enkel beeld uit de reportage aan de opdrachtgever en wat
deze laatste heeft aangevochten mag gedeeltelijk noch volledig gebruikt worden op welke
wijze, voor welk doel en in welke vorm dan ook.
3.7.3. In geval van een nieuwe reportage is het controleproces gelijk aan het proces dat in
deze AGV gestipuleerd wordt voor alle reportages.
Als de opdrachtgever niet tevreden is over de nieuwe reportage, en als dit bezwaar steunt
op objectieve criteria, vergoedt OUIFLASH de kostprijs van de reportage aan de
opdrachtgever.
3.7.4. Als de opdrachtgever de reportage die hij aangevochten heeft niet opnieuw wilt laten
plaatsvinden, verbindt OUIFLASH zich ertoe het bedrag betaald voor de uitvoering van de
reportage te vergoeden aan de opdrachtgever.
In dit geval verbindt de opdrachtgever zich ertoe geen enkel beeld uit de reportage in
kwestie gedeeltelijk of volledig te gebruiken voor welke reden, op welke wijze, voor welk
doel en in welke vorm dan ook.
3.8. Betalingsvoorwaarden van de reportages voor de opdrachtgevers
3.8.1. De opdrachtgever betaalt de kostprijs inclusief btw van de opdracht die hij bestelt
wanneer hij deze online plaatst op het opdrachtgeversplatform via het beveiligde platform
van de betalingsdienstaanbieder STRIPE.
De betalingsvoorwaarden zijn eigen aan het laatstgenoemde platform en zijn niet afhankelijk
van OUIFLASH, die op geen enkele manier betrokken is bij het gebruik van deze service.
Het geheel van voorwaarden en bepalingen verbonden aan de betaling via de
betalingsdienstaanbieder STRIPE hangt af van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze
service. OUIFLASH bewaart geen bancaire gegevens van de opdrachtgever, onder
voorbehoud van de hiernavolgende bepalingen. OUIFLASH kan niet verantwoordelijk worden
gehouden voor storingen van welke aard dan ook tijdens de betaling. OUIFLASH kan in het
kader van betalingen in geen geval verantwoordelijk gehouden worden.
Omdat het STRIPE-betalingsplatform gebruikt wordt in het kader van het gebruik van de
diensten van het OUIFLASH-platform, moet OUIFLASH beschouwd worden als de
verantwoordelijke van de verwerking van de persoonlijke gegevens in het kader van de
gedane betalingstransacties volgens deze AGV. De desbetreffende persoonlijke gegevens
worden verwerkt conform artikel 7 hieronder.
Door deze AGV te aanvaarden, aanvaardt de opdrachtgever ook gebonden te zijn aan de
algemene gebruiksvoorwaarden van STRIPE. Deze kunnen enkel onderhevig zijn aan
wijzigingen van STRIPE. Het is een feit dat OUIFLASH in geen enkel geval de algemene
gebruiksvoorwaarden van STRIPE mag wijzigen, die uitsluitend een dienstverlener is buiten de
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controle van OUIFLASH.
De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de opdracht niet geplaatst noch overgedragen
wordt naar het Producentenplatform tot de betaling uitgevoerd is.
De betaling gebeurt uitsluitend online via bankkaart volgens de voorwaarden gespecificeerd
ten tijde van de aankoop.
Het moet worden vermeld dat deze betalingstermijn niet van toepassing is als er contracten
zijn aangegaan tussen OUIFLASH en de opdrachtgevers. In dit geval gelden de
betalingstermijnen die opgenomen zijn in de voornoemde contracten. De contracten
overeengekomen tussen OUIFLASH en de opdrachtgevers, en deze AGV vormen één geheel
en vertegenwoordigen alle voorwaarden en bepalingen van hun samenwerking. In geval van
tegenstrijdigheden tussen voornoemde contracten en deze AGV, hebben de contracten
voorrang.
3.8.2. Als de opdrachtgever een opdracht wenst te annuleren die hij geplaatst heeft terwijl
deze al door OUIFLASH toegewezen is en aanvaard door de betrokken Producent, zal de
opdrachtgever niet vergoed worden, tenzij hij de bestelde reportage meer dan 24 uur vóór de
geplande datum en het geplande tijdstip annuleert. Annuleert de opdrachtgever daarentegen
de opdracht vóór deze toegekend wordt door OUIFLASH en aanvaardt wordt door een
Producent, dan vergoed OUIFLASH het bedrag van de opdracht aan de opdrachtgever.
3.8.3. Als de Producent zich minder dan 24 uur vóór de geplande datum en het geplande
tijdstip terugtrekt en geen enkele andere Producent de opdracht aanvaardt zodat ze binnen
het tijdvenster verzocht door de opdrachtgever uitgevoerd kan worden, vergoedt OUIFLASH
de opdrachtgever.
3.8.4. In het kader van specifieke contracten tussen de opdrachtgevers en OUIFLASH, mag
OUIFLASH bepaalde beheerskosten toepassen, wat de opdrachtgevers uitdrukkelijk erkennen
en aanvaarden.
3.9. Betalingsvoorwaarden van de reportages voor de Producenten
3.9.1. OUIFLASH betaalt de Producent per overschrijving 70% van het tarief (exclusief btw)
gefactureerd aan de opdrachtgever, waarbij de aan OUIFLASH voorbehouden provisie voor
het aanbrengen van de relatie en de ontvangst van de factuur uitgeschreven door de
Producent na uitvoering van de opdracht afgetrokken is.
De betaling wordt uitgevoerd op het einde van de maand volgend op de maand waarin de
opdrachtgever de reportage van de Producent gevalideerd heeft.
Deze betalingstermijn is niet van toepassing als er contracten zijn aangegaan tussen
OUIFLASH en de Producenten. In dit geval gelden de betalingstermijnen die opgenomen zijn
in de voornoemde contracten. De contracten tussen OUIFLASH en de Producenten en deze
AGV vormen één geheel en vertegenwoordigen alle voorwaarden en bepalingen van hun
samenwerking. In geval van tegenstrijdigheden tussen voornoemde contracten en deze AGV,
hebben de contracten voorrang.
3.9.2. Voor de Producenten die ingeschreven zijn als zelfstandige zal het hierboven
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aangegeven bedrag vrijgesteld van btw (belasting over de toegevoegde waarde)
overgeschreven worden overeenkomstig de dan geldende tarieven.
3.9.3. De betaling verschuldigd aan de Producent geschiedt rekening houdende met het al
dan niet moeten uitvoeren van een nieuwe reportage of correcties van de beelden conform
de bepalingen voorzien in deze AGV.
3.9.4. Er is geen enkel aanvullende vergoeding verschuldigd aan de Producent als gevolg van
een nieuwe reportage of correcties, want de eerstgenoemde heeft de specificaties van
OUIFLASH en/of de specifieke criteria van de opdrachtgever niet nageleefd, of deze
laatstgenoemde heeft bezwaar aangetekend tegen de eerste reportage.
3.10. Beoordeling van de gebruikers
3.10.1. Nadat de opdrachtgever de beelden van de reportage ontvangen en gedownload
heeft, moet de opdrachtgever de kwaliteit beoordelen van de reportage uitgevoerd door de
Producent. Deze beoordeling is verplicht. De Producent heeft via het Producentenplatform
toegang tot zijn algemene score, maar niet tot de afzonderlijke scores per opdrachtgever.

Vice versa beoordeelt de Producent ook de opdrachtgever voor wie hij de reportage heeft
uitgevoerd. Alleen OUIFLASH heeft toegang tot de score die aan de opdrachtgever is
toegekend.
De score wordt gegeven via de Producent- en opdrachtgeversplatformen. Elke toegekende
score bevindt zich tussen 1 en 5.
De score dient onder andere om de kwaliteit van de uitvoering van de reportages te kunnen
verbeteren. De gebruiker verbindt zich ertoe deze eerlijk, oprecht en objectief te gebruiken
volgens de hierboven voorgestelde criteria.
Misbruik van deze functie kan leiden tot de aansprakelijkheid van diegene die ze misbruikt.
Stelt een gebruiker een of meerdere onrechtmatige feiten vast, dan moet hij OUIFLASH hier
onmiddellijk van op de hoogte brengen door te mailen naar info@ouiflash.com.
Als OUIFLASH een of meerdere onrechtmatige feiten vaststelt met betrekking tot het gebruik
van deze beoordelingsfunctie, kan OUIFLASH naar eigen oordeel de betrokken gebruiker
verantwoordelijk stellen en/of hem uitsluiten van het OUIFLASH-platform voor een door hem
bepaalde of onbepaalde duur.
Door deze AGV te aanvaarden, aanvaardt de gebruiker van het OUIFLASH-platform
automatisch onderhevig te zijn aan het hierboven beschreven beoordelingssysteem van
OUIFLASH.
3.10.2. In het geval dat de opdrachtgever de reportage afwijst, wordt er automatisch een
score van 1 tot 5 aan de Producent toegekend die de opdrachtgever niet kan wijzigen. Als de
opdrachtgever de reportage aanvaardt, moet hij een score van minimum 2 tot 5 toekennen
aan de Producent. In geval van afwijzing zal OUIFLASH contact opnemen met de
opdrachtgever en zullen de geleverde beelden bijgewerkt worden of zal er een nieuwe
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reportage plaatsvinden.
In geval van afwijzing van de reportage is het de opdrachtgever verboden een of meerdere
beelden uit de reportage te gebruiken voor welk doel en in welke vorm dan ook tenzij de
reportage bijgewerkt is of opnieuw uitgevoerd en geldig verklaard is door OUIFLASH en de
opdrachtgever.
3.10.3. Producenten die vijf keer beoordeeld worden met minder dan 3 op 5, ontvangen geen
opdrachten meer van OUIFLASH. OUIFLASH kan in dit geval besluiten om de persoonlijke
account van de Producent te schorsen voor een door OUIFLASH bepaalde duur. OUIFLASH
brengt de Producent op de hoogte van zijn beslissing en de duur van de uitsluiting van de
Producent via e-mail of via het Producentenplatform. Zodra deze duur verstreken is, kan de
Producent wiens account geschrapt is, indien hij dit wenst, zich opnieuw kandidaat stellen om
opgenomen te worden in het OUIFLASH-platform als Producent onder de voorwaarden
uitgestippeld in deze AGV.
OUIFLASH kan ook beslissen om de Producent in de OUIFLASH-gemeenschap te houden. In dit
geval zal de Producent, wil hij opnieuw opdrachten ontvangen, zich moeten bewijzen door
bijvoorbeeld aan OUIFLASH nieuw werk voor te leggen. De beslissing om opnieuw reportages
aan de Producent toe te kennen, wordt genomen naar het eigen oordeel van OUIFLASH.
3.10.4. OUIFLASH behoudt zich de mogelijkheid voor om niet langer opdrachten van een
opdrachtgever te aanvaarden die een aanzienlijk aantal beoordelingen van minder dan 3 op 5
heeft, waarvan het exacte aantal bepaald wordt naar het eigen oordeel van OUIFLASH. Zoals
bij de Producenten kan OUIFLASH in dit geval beslissen om de persoonlijke account van de
opdrachtgever te schorsen voor een door OUIFLASH bepaalde duur. OUIFLASH brengt de
opdrachtgever op de hoogte van zijn beslissing en de duur van de uitsluiting van de
opdrachtgever via e-mail of via het opdrachtgeversplatform. Zodra deze termijn verstreken is,
kan de opdrachtgever wiens account geschrapt is, indien hij dit wenst, zich opnieuw
aanmelden om een beroep te doen op de diensten van het OUIFLASH-platform onder de
voorwaarden uitgestippeld in deze AGV.
3.11 Bepalingen met betrekking tot de algemene werking van het platform
3.11.1. OUIFLASH is een geheel onafhankelijke derde ten opzichte van de Producenten en de
opdrachtgevers. De rol van OUIFLASH beperkt zich tot die van tussenpersoon tussen de
Producenten en de opdrachtgevers zoals gedefinieerd en begrensd in deze AGV. Met
uitzondering van in deze hoedanigheid, komt OUIFLASH op geen enkele wijze tussen noch
wenst hij een actieve rol te spelen in de relatie tussen de opdrachtgever en de Producent. De
gebruikers vertegenwoordigen hun eigen interesses: ze leveren of aanvaarden reportages
onder hun exclusieve en volledige verantwoordelijkheid.
3.11.2. De Producenten zijn deskundigen, wat betekent dat ze in het bezit zijn van een
diploma of titel die hen in staat stelt het beroep van Producent uit te oefenen, of dat ze
minstens beschikken over aanzienlijke ervaring in hun domein. De Producent is niet geacht
deze hoedanigheid te bewijzen ten opzichte van de opdrachtgever omdat de Producenten
door OUIFLASH worden geselecteerd op basis van objectieve criteria, waaronder ervaring in
hun domein.
Als zodanig garandeert OUIFLASH aan de opdrachtgever dat hij de Producent op basis van
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objectieve criteria heeft geselecteerd. OUIFLASH kan daarentegen niet garanderen aan de
opdrachtgever dat de reportage toegekend aan de Producent volledig overeenstemt met de
specificaties van OUIFLASH en/of de criteria die tijdens het plaatsen van de opdracht
gespecificeerd zijn. In dit geval zullen de bepalingen in deze AGV met betrekking tot deze
situatie van toepassing zijn.
4. Beperking van aansprakelijkheid
4.1. De gebruiker erkent geïnformeerd te zijn over en aanvaardt het feit dat OUIFLASH in
geen enkel geval verantwoordelijk kan worden gehouden voor de creatie, wijziging,
verwijdering of het niet geschieden van de ontvangst, afgifte, overdracht of opslag van de
gegevens van de gebruikers, die exclusief en volledig de verantwoordelijkheid zijn van deze
laatstgenoemden. De publicaties van de opdrachten van de opdrachtgevers op het
opdrachtgeversplatform verschijnen onder hun exclusieve verantwoordelijkheid, en
OUIFLASH is beschermd tegen klachten en schadeclaims van natuurlijke of rechtspersonen
die zich benadeeld voelen door de gepubliceerde inhoud.
Ook kan OUIFLASH in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor een
vertraging of storing in de server of het internetnetwerk met betrekking tot de reportages
bestemd voor de opdrachtgevers en/of het downloaden ervan op het
opdrachtgeversplatform.
4.2. OUIFLASH biedt een puur technisch platform waarop de opdrachtgevers hun opdrachten
kunnen plaatsen alsook een technisch platform voor Producenten dat als voornaamste doel
de communicatie tussen hen en OUIFLASH heeft.
De gebruikers erkennen en aanvaarden dat het OUIFLASH-platform een verbindingsdienst is.
De werking van de door OUIFLASH aangeboden diensten hangt grotendeels af van factoren
waar OUIFLASH geen controle over heeft, meer bepaald met betrekking tot de relationele
vaardigheden en kwaliteiten van de Producenten, die OUIFLASH niet kan garanderen en
waarvoor de laatstgenoemde in geen enkel geval verantwoordelijk kan worden gehouden.
OUIFLASH biedt geen enkele andere service aan en garandeert in geen enkel geval, noch
direct noch indirect, de echtheid en exactheid van de online geplaatste opdrachten (hierbij
inbegrepen de informatie over en eigenschappen van het vastgoed) van de opdrachtgevers
op het opdrachtgeversplatform.

OUIFLASH ontkent alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de opdrachten
gepubliceerd door de opdrachtgevers en het gedrag van de gebruikers. Aangezien de inhoud
van de opdrachten gepubliceerd op het opdrachtgeversplatform gegenereerd wordt door de
opdrachtgevers zelf, kan OUIFLASH niet verantwoordelijk worden gehouden voor de echtheid
van de advertenties, de kwaliteit van de diensten, de veiligheid of legitimiteit van de
bestellingen noch voor de termen en inhoud van de uitgegeven berichten en/of advertenties.
Advertenties of berichten die de wet en de van toepassing zijnde reglementen niet lijken te
respecteren, moeten gemeld worden via e-mail naar info@ouiflash.com.
Zodanig kan OUIFLASH in het kader hiervan in geen enkel geval, noch direct, noch indirect,
verantwoordelijk worden gehouden.
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4.3. OUIFLASH is niet verantwoordelijk in geval van gebrekkigheid, verborgen fouten,
gebrek aan conformiteit van het door de Producent gebruikte materiaal tijdens de reportage
of in geval van misbruik, oneerlijkheid of fraude vanwege een gebruiker of een derde, of in
geval van een andere onwettige fout of inbreuk gepleegd door een andere gebruiker of derde
bij het gebruik van het OUIFLASH-platform.
4.4. OUIFLASH biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking,
maar niet beperkt tot de continuïteit en het voortbestaan van het platform, de prestatie van
het platform, de conformiteit of compatibiliteit van het platform voor een bepaald gebruik,
de kwaliteit, de afwezigheid van gebreken van het platform, de uitzetting en de niet-inbreuk
op de wetten en reglementen of deze AGV van het platform door andere gebruikers.
4.5. Geen enkele raadgeving noch informatie, hetzij mondeling hetzij geschreven, die de
gebruiker van OUIFLASH of tijdens het gebruik van het platform verkregen heeft, kan leiden
tot garanties die niet expliciet voorzien zijn in deze AGV.
4.6. De gebruiker erkent dat hij het platform gebruikt op eigen risico. Het platform wordt
hem aangeboden in zijn huidige staat en is toegankelijk zonder enige garantie van
beschikbaarheid en regelmaat. OUIFLASH zet zich er naar beste krachten voor in het platform
24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 beschikbaar te maken, behalve in geval van overmacht of een
gebeurtenis waar OUIFLASH geen controle over heeft en onder voorbehoud van
onderhoudsperiodes, eventuele storingen, onvoorspelbare technische voorvallen als gevolg
van de aard van het netwerk of kwaadwillige acties of een aanval op het materiaal of de
software van OUIFLASH.
4.7. OUIFLASH kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor een
volledige of gedeeltelijke onderbreking van het netwerk ongeacht de reden, duur of
regelmaat waarmee deze onderbreking voorkomt.
4.8. OUIFLASH kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden in geval van
verlies, diefstal, beschadiging of een andere gebeurtenis die de staat en/of het bezit van het
materiaal van de Producent kunnen beïnvloeden, noch tijdens het heen en weer traject
verbonden aan de uitvoering van de reportage noch tijdens het uitvoeren van de reportage.
OUIFLASH kan eveneens niet verantwoordelijk gehouden worden voor daden of feiten van
derden aangewezen door de opdrachtgevers tijdens de reportages. Als de opdrachtgever
heeft besloten dat noch hijzelf noch een aangewezen derde aanwezig moet zijn tijdens de
reportage en de Producent de sleutels tot het vastgoed/het voertuig/... heeft toevertrouwd,
draagt de eerstgenoemde eveneens de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid
hiervoor. OUIFLASH kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor moeilijke
omstandigheden waarin de reportages uitgevoerd worden (werven, etc.).
4.9. OUIFLASH komt in geen enkel geval zelf tussen tijdens de uitvoering van de reportage. Er
kan OUIFLASH ook geen enkele verantwoordelijkheid toegekend worden op deze grond, of
het nu bijvoorbeeld gaat om de omstandigheden waarin de reportage uitgevoerd wordt of de
trajecten die nodig zijn om ze uit te voeren. Dit is volledig onafhankelijk van de wil van
OUIFLASH, wat de opdrachtgever en de Producent uitdrukkelijk erkennen en aanvaarden.
De derde aangewezen door de opdrachtgever om de Producent bij te staan en/of hem
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toegang te verlenen tot het vastgoed indien de opdrachtgever niet aanwezig wenst te zijn,
heeft geen enkele directe of indirecte band van welke aard dan ook met OUIFLASH. De enige
persoon waarmee deze derde in contact staat en/of een professionele relatie heeft, is de
opdrachtgever.
Op grond hiervan is OUIFLASH op geen enkele manier verantwoordelijk voor een eventuele
gebeurtenis tijdens de uitvoering van de reportage die betrekking heeft op de derde in
kwestie of de goederen die aan de opdrachtgever zijn toevertrouwd (bijvoorbeeld de sleutels
van het eigendom).
In het kader hiervan wordt er opnieuw op gewezen dat OUIFLASH uitsluitend handelt als
tussenpersoon en niet verantwoordelijk is voor eventuele relationele strubbelingen tussen de
gebruikers buiten het kader beschreven in deze AGV, of het nu gaat tussen hen of met
eventuele derden, met name de huurders of de eigenaars van het betrokken vastgoed of
derden aangewezen door de opdrachtgevers om de reportage bij te wonen.
4.10. Het is aan de gebruiker om de wettelijke verplichtingen verbonden aan de uitvoering
van de reportage te respecteren zoals, maar niet beperkt tot, verplichte administratieve,
fiscale en sociale aangiftes die voortkomen uit de uitvoering van de reportage.
Het is eveneens aan de gebruikers om de wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de
ontvangst van een geldsom, en met name een eventuele aangifte van de op deze manier
ontvangen inkomsten, en eventuele fiscale verplichtingen, met name de btw-heffing, te
respecteren.
4.11. In het geval dat de verantwoordelijkheid van OUIFLASH betwist wordt, als gevolg van
welke reden en/of type actie dan ook, kan alleen directe schade vergoed worden, enige
indirecte, gevolg- en incidentele schade zoals bijvoorbeeld een commercieel probleem, het
verlies van klanten, etc., geeft geen recht op een vergoeding.
4.12. OUIFLASH is niet verantwoordelijk voor de betalingsvoorwaarden voor opdrachten
betaald via een platform van derden onafhankelijk van OUIFLASH.
In geval van klachten moeten de opdrachtgevers zich rechtstreeks tot het betrokken
beveiligde platform richten.
5. Gebruik van het platform - Verplichtingen van de gebruikers
5.1. De gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wetten in het kader van het gebruik van het
OUIFLASH-platform te respecteren. De gebruiker verbindt zich er onder andere toe geen
discriminerende, racistische, xenofobische, antisemitische of pornografische uitingen te doen,
noch te beledigen, schelden of ander verbaal geweld te plegen of inhoud te publiceren die
ingaat tegen de openbare orde of goede zeden, of deze nu verschijnt op zijn persoonlijke
account, de opdrachten besteld door de opdrachtgevers of in het kader van gesprekken
tussen de Producenten op het forum.
Het is de gebruikers trouwens verboden om het OUIFLASH-platform voor promotionele
doeleinden te gebruiken.
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5.2. De gebruikers verbinden zich er uitdrukkelijk toe het OUIFLASH-platform te gebruiken
voor alle bestellingen en uitvoeringen van reportages van een vastgoedeigendom zoals
bepaald in deze AGV. In bredere zin verbinden de gebruikers zich ertoe zich loyaal te
gedragen ten opzichte van OUIFLASH en geen directe toenadering te zoeken of diensten aan
te bieden voor toekomstige reportages.
Zodanig verbindt de Producent zich ertoe geen opdrachten van de opdrachtgevers te
aanvaarden buiten het proces voorzien door het OUIFLASH-platform.
Evenzo verbindt de opdrachtgever zich ertoe geen opdrachten aan te bieden aan de
Producenten buiten het proces voorzien door het OUIFLASH-platform.
Doet zo'n geval zich voor, dan verbindt de betrokken gebruiker zich ertoe OUIFLASH hier zo
snel mogelijk van op de hoogte te brengen door te mailen naar info@ouiflash.com, dat alle
nodige maatregelen zal nemen ten opzichte van de betrokken gebruiker, wat kan gaan tot
tijdelijke uitsluiting van het OUIFLASH-platform en de schrapping van de persoonlijke account
voor een bepaalde duur of definitief, wat OUIFLASH naar eigen oordeel beslist. De gebruiker
verbindt zich ertoe deze beslissing niet aan te vechten via welk middel dan ook.
In dit geval behoudt OUIFLASH zich bovendien de mogelijkheid voor om al wie ingaat tegen
dit essentiële, bepalende verbod van deze AGV gerechtelijk te vervolgen.
5.3. Door deze AGV te aanvaarden, verzekert de opdrachtgever in het geval van een
vastgoedopdrac ht dat hij beschikt over een diploma en/of titel om het/de betrokken
vastgoedeigendom(men) te beheren, of dat hij op zijn minst beschikt over de wettelijke
hoedanigheid om de voornoemde goederen te beheren. De opdrachtgever verzekert
eveneens dat hij beschikt over alle nodige toestemmingen, met name die van de eigenaar
en/of huurder van de/het betrokken vastgoedeigendom(men) en die van de architect die de
bouwplannen van het betrokken vastgoedeigendom heeft getekend, zodat de Producent de
reportage kan uitvoeren onder de voorwaarden beschreven in deze AGV.
De opdrachtgever moet de voornoemde toestemmingen direct of via de huurders en/of
eigenaars van de vastgoedeigendommen die in beeld gebracht zullen worden, verkrijgen;
deze verantwoordelijkheid wordt in geen enkel geval gedragen door OUIFLASH. De
opdrachtgever moet deze toestemmingen kunnen voorleggen op eerste verzoek van
OUIFLASH.
Zo verbindt de opdrachtgever zich ertoe alleen opdrachten te plaatsen op het platform voor
de vastgoedeigendom(men) die hij beheert en waarvoor hij de nodige toestemmingen heeft
voor de uitvoering van de reportages alsook het gebruik van deze reportages in
overeenstemming met deze AGV. De gebruikers worden eraan herinnerd dat artikelen L.
335-2 en volgende van het Franse intellectuele-eigendomsrecht vervalsing bestraffen met
een gevangenisstraf van 3 jaar en een boete van 300.000.
De opdrachtgever verbindt zich ertoe geen opdrachten te plaatsen ter uitvoering van
reportages van vastgoedeigendom(men) die hij niet beheert, of van reportages voor een
ander doel dan dat beoogd in deze AGV, van welke aard het ook zij.
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Deze garantie heeft bij uitbreiding betrekking op het eventuele gebruik van de reportage
door OUIFLASH overeenkomstig deze AGV.
Zodanig kan OUIFLASH in het kader hiervan in geen enkel geval verantwoordelijk worden
gehouden.
De opdrachtgever verzekert ook de exactheid van de gegevens in de opdracht zoals
gepubliceerd of gewijzigd op het platform en overgedragen naar het Producentenplatform.
5.4. De Producent bevestigt te beschikken over de kwalificaties en vaardigheden vereist om
de opdracht uit te voeren en verzekert dat hij, indien relevant, beschikt over het vereiste
diploma of de vereiste titel.
De Producent verzekert eveneens dat hij bij de bevoegde autoriteiten geregistreerd is als
zelfstandige of verbonden is aan het sociale-zekerheidssysteem voor auteurs (SMART).
De Producent is volledig verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de reportages die
hem toevertrouwd zijn, en meer bepaald voor het overzien van de correcte uitvoering.
5.5. De gebruikers worden eraan herinnerd dat het gebruik van OUIFLASH voor
professionele doelen geacht wordt plaats te vinden conform een aantal wettelijke
verplichtingen, en meer bepaald de verplichtingen tot aangifte bij de administratieve
overheidsdiensten. OUIFLASH draagt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid in geval van
verzuim door de gebruikers van de verplichtingen die bij hen liggen met betrekking tot hun
gebruik van het OUIFLASH-platform. Met name artikel L. 8224-1 van het Franse arbeidsrecht
bestraft illegaal werk door zwartwerk of het verzwijgen van werk als werknemer met een
gevangenisstraf van 3 jaar en een boete van 45.000 euro.
5.6. De gebruiker verbindt zich er tijdens zijn inschrijving op het platform toe
waarheidsgetrouwe, exacte, actuele en volledige identiteitsgegevens te verschaffen. De
gebruiker verbindt zich ertoe om in geval van wijziging de gegevens die hij doorgegeven heeft
tijdens zijn online inschrijving onmiddellijk bij te werken. Artikel 226-4-1 van het Franse
strafrecht bestraft de onrechtmatige toe-eigening van de identiteit van een derde of het
gebruik van een of meerdere gegevens van welke aard dan ook waarmee deze geïdentificeerd
kan worden om zijn rust of die van een andere te verstoren, of om zijn eer of achtbaarheid te
schenden. Stelt een gebruiker een of meerdere feiten vast met betrekking tot onrechtmatige
identiteitstoe-eigening, dan moet hij OUIFLASH hier onmiddellijk van op de hoogte brengen
door te mailen naar info@ouiflash.com.
De gebruiker draagt de exclusieve verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn persoonlijke
account alsook de bescherming van zijn identificatiegegevens en wachtwoord. Enige
onrechtmatige identiteitstoe-eigening, verlies, misbruik of niet-geautoriseerd gebruik van
identificatiegegevens en/of de persoonlijke account van een gebruiker en de gevolgen
daarvan, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van deze gebruiker. In alle hierboven
vermelde gevallen wordt de gebruiker geacht OUIFLASH per direct op de hoogte te brengen
via elektronisch bericht met vermelding van zijn naam, voornaam, postcode, stad,
geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres gebruikt voor zijn persoonlijke account en
indien mogelijk zijn vorige wachtwoord door te mailen naar info@ouiflash.com zodat
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OUIFLASH maatregelen kan nemen om de situatie op te lossen en met name onmiddellijk
over te gaan tot de verwijdering en/of het bijwerken van de betrokken identificatiegegevens
en/of het betrokken wachtwoord. Bij misbruik van deze meldingsmogelijkheid kan diegene
die deze heeft misbruikt, verantwoordelijk gesteld worden.
5.7. Het gebruik van OUIFLASH is verboden voor minderjarigen en personen die niet over de
hoedanigheid beschikken om een contract af te sluiten, of die niet beschikken over de
toestemming van een voogd of curator. Het gebruik van OUIFLASH is verboden voor
gebruikers waarvan de persoonlijke account opzettelijk geschorst of verwijderd is door
OUIFLASH voor de bepaalde of onbepaalde duur gespecificeerd door OUIFLASH aan de
gebruiker.
5.8. In bekende gevallen van illiciete handelingen van een gebruiker en/of inbreuk op de
bepalingen van deze AGV en/of enige wettelijke of reglementaire verplichtingen kan
OUIFLASH onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, de betrokken
opdracht annuleren, opschorten of uitstellen en/of de persoonlijke account van de gebruiker
opschorten of opzeggen en hem tijdelijk of definitief de toegang ontzeggen tot een deel of
het geheel van het platform. OUIFLASH behoudt zich het recht voor elk gebruik dat niet
conform is met deze AGV voor te leggen aan de bevoegde gerechtelijke autoriteiten.
5.9. De gebruiker kan zijn inschrijving op het OUIFLASH-platform eenvoudig en op elk
moment opzeggen zonder dat dit ongedaan gemaakt kan worden door zijn verzoek
elektronisch te versturen naar info@ouiflash.com en onder voorbehoud van de naleving van
de verplichtingen die hem zijn opgelegd voor deze opzegging. In dit geval zullen de gegevens
met betrekking tot zijn persoonlijke account vernietigd worden.
6. Verzekeringen
6.1. De Producent voert de reportages uit die hem zijn toevertrouwd met het materiaal dat
hem toebehoort.
In het geval dat de Producent, ondanks het verbod dat hem is opgelegd, een reportage
uitvoert met materiaal geleend van een derde of waarover hij op welke manier dan ook
beschikt, is de Producent verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en diefstal van het
voornoemde materiaal, of dit nu geschiedt tijdens het heen-en weer traject van de uitvoering
van de reportage of tijdens de uitvoering van de reportage zelf. Zodanig kan OUIFLASH in het
kader hiervan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden.
6.2. De Producent verzekert aan OUIFLASH dat hij alle nodige verzekeringen is aangegaan
om de reportages te mogen uitvoeren. Deze verzekeringen dekken onder andere, maar
beperken zich niet tot, verlies, diefstal, beschadiging of een andere gebeurtenis die de staat
en/of het bezit van het materiaal kunnen beïnvloeden, tijdens zowel het heen- en
weertraject verbonden aan de uitvoering van de reportage als het uitvoeren van de
reportage.
6.3. De opdrachtgever verzekert aan OUIFLASH dat zijn verzekering uit hoofde van zijn
activiteit als vastgoedagent of -speler en beheerder van vastgoedeigendommen de
gebeurtenissen dekt die zich kunnen voordoen tijdens de uitvoering van de reportage
binnen of buiten het betrokken vastgoedeigendom.
In geval van een gebeurtenis waarbij de verzekering in het spel zou kunnen komen tijdens de
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reportage en in de mate waarin de reportage uitgevoerd wordt in het vastgoed beheerd door
de opdrachtgever, verbindt deze zich ertoe zijn verzekering aan te wenden voor alle gevallen
vermeld in de voorgaande paragraaf.
6.4. De gebruikers verklaren eveneens dat ze gedekt zijn door een
aansprakelijkheidsverzekering die alle lichamelijke schade dekt (met name geweld en
ongevallen) of materiële schade die zich kan voordoen in het kader van de uitvoering van de
reportages die OUIFLASH hen toevertrouwd heeft, waaronder ook de gedane heen-en-weer
trajecten of de uitvoering van de reportages zelf.
6.5. Bovendien verzekert de Producent OUIFLASH ervan alle verzekeringen afgesloten te
hebben die mogelijk vereist zijn om de opdrachten als zelfstandige uit te voeren.
6.6. De Producenten en opdrachtgevers moeten OUIFLASH alle verzekeringsbewijzen
voorleggen die in dit artikel vermeld zijn, en dit op eerste verzoek.

7. Bescherming van het privéleven en de gegevens van persoonlijk aard van de gebruikers
7.1. De opdrachtgevers en Producenten moeten bepaalde persoonlijke gegevens doorgeven
om toegang te krijgen tot het platform en zo een persoonlijk account aan te maken waar ze
toegang tot hebben via een identificatiegegevens en/of paswoord.
De persoonlijke gegevens zijn het voorwerp van een geautomatiseerd proces van OUIFLASH
en worden aangewend in het kader van het administratieve beheer van hun account op de
website alsook voor de beoordeling van de uitvoering van de opdrachten en statistische
studies.
Bovendien verzamelt STRIPE in het kader van hun online betalingsservice de persoonlijke
gegevens van de opdrachtgevers namens OUIFLASH. Deze laatstgenoemde is bijgevolg
verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens, waarbij STRIPE als
onderaannemer de instructies van OUIFLASH volgt.
De gebruikers erkennen en aanvaarden uitdrukkelijk dat hun gegevens van persoonlijke aard
door OUIFLASH worden overgedragen aan andere gebruikers, alsook aan derden
aangewezen door de opdrachtgever wanneer deze de uitvoering van de reportages niet
wenst bij te wonen onder de voorwaarden en bepalingen voorzien in deze AGV.
Deze gegevensverwerking is het voorwerp geweest van een verklaring bij het CNIL, de Franse
gegevensbeschermingsautoriteit onder het nummer 934262v0.
Volgens de gewijzigde Franse wet nº 78-16 van 6 januari 1978 met betrekking tot
informaticatechnologie, databases en vrijheden, beschikt elke gebruiker over het recht tot
toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de op hem betrekking hebbende
gegevens. Zodanig kan hij eisen dat de op hem betrekking hebbende foutieve, onvolledige,
dubbelzinnige of vervallen gegevens rechtgezet, aangevuld, vervolledigd, toegelicht,
bijgewerkt of verwijderd worden. De gebruiker kan eveneens voor legitieme redenen zich
verzetten tegen de verwerking van de op hem betrekking hebbende gegevens.
Elke gebruiker kan dit recht op elk moment online uitoefenen via zijn persoonlijke account.
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Bij problemen kan de gebruiker zijn rechten uitoefenen door te mailen naar het volgende
adres: info@ouiflash.com of schriftelijk naar OUIFLASH naar het volgende postadres:
OUIFLASH, 99 Rue De La Verrerie, 75004 Paris, France.
7.2. Bij het afsluiten van de persoonlijke account van de gebruiker voor welke reden dan
ook, worden de op de account betrekking hebbende gegevens en meer bepaald de
verkeersgegevens verwijderd of geanonimiseerd en kunnen ze niet meer gebruikt worden
voor statistische doeleinden. Dit kan echter tot maximaal één jaar uitgesteld worden als
gevolg van de acties die vereist zijn om bepaalde types gegevens te verwijderen of te
anonimiseren met het oog op het verzekeren van de veiligheid van de faciliteiten van
OUIFLASH en voor het onderzoek, de vaststelling en de vervolging van strafrechtelijke
inbreuken, en met als enige doel de gegevens ter beschikking van de gerechtelijke
autoriteiten te stellen.
7.3. OUIFLASH kan cookies op het platform plaatsen. Het gaat om een automatisch
trackingsproces dat de informatie aangaande de platformnavigatie en de informatie
verzameld tijdens de bezoeken registreert om het inschrijvings- en gebruiksproces van de
gebruikers van het platform te vergemakkelijken. De gebruiker kan zich verzetten tegen het
plaatsen van cookies en/of ze verwijderen door de procedure vermeld in zijn browser te
volgen.
7.4. De gegevens verzameld door OUIFLASH over de kandidaat-Producenten die zich
hebben aangemeld op het platform maar niet geselecteerd zijn door OUIFLASH, worden niet
bewaard.
Zodra OUIFLASH de afwijzing van de kandidatuur van een kandidaat-Producent per e-mail
bevestigt, verbindt OUIFLASH zich ertoe zo snel mogelijk de gegevens van persoonlijke aard
verzameld tijdens de kandidatuur van de eerdergenoemde Producent op het platform te
verwijderen.
7.5. Overeenkomstig de bepalingen in deze AGV kan de opdrachtgever een derde,
bijvoorbeeld de huurder van het eigendom of de conciërge aanwijzen om de uitvoering van
de reportage bij te wonen als de eerstgenoemde zelf niet aanwezig wenst te zijn.
In dit geval verbindt de opdrachtgever zich ertoe de toestemming aan te vragen bij en te
verkrijgen van deze derde voor de verzameling en overdracht van zijn gegevens van
persoonlijke aard door OUIFLASH conform de omstandigheden en bepalingen in deze AGV en
dit uitsluitend voor de uitvoering van deze AGV.
Zodra de reportage waarvoor de gegevens van de derde aangewezen door de opdrachtgever
verzameld zijn, uitgevoerd is door de Producent en gevalideerd door de opdrachtgever
verbindt OUIFLASH zich ertoe alle persoonlijke gegevens over de derde geleverd door de
opdrachtgever en verzameld door OUIFLASH zo snel mogelijk te verwijderen.
8 Intellectueel eigendom – Beeldrechten
8.1 De beelden van de reportage uitgevoerd door de Producent zijn origineel en beschermd
door het auteursrecht krachtens artikelen L. 111-1 en volgende van het Franse
intellectuele-eigendomsrecht.
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De Producent die de beelden van de reportage heeft gemaakt, draagt zijn auteursrechten
over de betreffende beelden uitsluitend aan OUIFLASH over, die deze aanvaardt met het oog
op het gebruik en de distributie ervan door de opdrachtgevers ter promotie van de verhuur
en/of verkoop van het gefotografeerde vastgoed volgens de voorwaarden in deze AGV en
voor de promotie van het OUIFLASH-platform via welke communicatiemiddelen dan ook
(sociale netwerken, website, mailing, schriftelijke communicatie, etc.), wat de Producent
uitdrukkelijk aanvaardt.
De Producent draagt zijn auteursrechten over het geheel van de beelden gemaakt in het
kader van reportages uitsluitend aan OUIFLASH over.
Onder de auteursrechten vallen onder andere de reproductie-, presentatie-, aanpassings- en
de vertaalrechten en het recht om aan een derde een deel of het geheel van de overgedragen
rechten over te dragen, en dit in alle vormen en via alle procedures die bekend of onbekend
zijn op dit moment, voor de gehele duur van de bescherming van de auteursrechten volgens
de Franse en buitenlandse wetten alsook de huidige en toekomstige internationale
conventies, en overal ter wereld.
De Producent erkent uitdrukkelijk dat de gemaakte beelden in het kader van deze AGV de
rechten van derden ongeacht hun aard (intellectueel eigendom, beeldrechten, etc.) niet
schenden. De Producent verzekert zo aan OUIFLASH de geruste uitoefening van de
overgedragen rechten.
Het akkoord tot bestelling van beelden van de reportage, hun uitvoering en de overdracht
van de rechten die eruit voortkomen, komt tot stand via de betaling van de volledige
forfaitaire geldsom aan de Producent overeenkomstig de bepalingen in deze AGV, want het is
om in de praktijk onmogelijk het proportionele aandeel te bepalen.
Het is de Producent uitdrukkelijk verboden toestemming te geven tot de reproductie,
afbeelding en gebruik van het werk beoogd in deze AGV aan andere natuurlijke of
rechtspersonen voor al dan niet commercieel gebruik tijdens de overdrachtsperiode van de
rechten zoals hierboven voorzien.
OUIFLASH verbindt zich ertoe op geen enkele manier de beelden die het voorwerp zijn van
deze overdracht van rechten te bewerken of wijzigen om de auteursrechten van de Producent
en/of de architect die het vastgoedeigendom in de beelden ontworpen heeft, niet te
schenden.
Niettegenstaande de voorgaande paragraaf zijn de beelden in bepaalde gevallen onderhevig
aan postproductiecorrecties, binnen het kader van de naleving van de auteursrechten van de
Producent en eventueel de architect die het vastgoedeigendom ontworpen en gebouwd
heeft.
OUIFLASH verbindt zich ertoe de auteursrechten van de Producent(en) te respecteren die de
beelden gemaakt hebben. Zo moet OUIFLASH op het platform de na(a)m(en) van de
Producent(en) vermelden die de beelden gemaakt heeft/hebben op een leesbare,
toegankelijke manier via beeldenvermelding (via een tooltip dicht bij de beelden).
De hier voorziene overdracht mag niet uitgebreid worden naar een globale overdracht van
toekomstig werk, wat verboden is conform artikel 131-2 van het Franse
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intellectuele-eigendomsrecht.
Zo vindt er bij elke beeldoverdracht een regularisatie plaats tussen OUIFLASH en de
Producent.
8.2 Na integraal de auteursrechten van de Producent verkregen te hebben over het geheel
van de beelden gemaakt in het kader van de reportage besteld door de gebruiker en
uitgevoerd door de Producent overeenkomstig deze AGV, draagt OUIFLASH het geheel van de
auteursrechten over de voornoemde beelden uitsluitend aan de opdrachtgever over, die deze
aanvaardt, in ruil voor een prijs betaald door de opdrachtgever aan OUIFLASH, die de prijs
omvat van de uitvoering van de reportage door de Producent en de overdracht van de hieruit
voortkomende rechten door OUIFLASH.
Onder de auteursrechten vallen onder andere de reproductie-, presentatie- en
aanpassingsrechten en het recht om aan een derde een deel of het geheel van de
overgedragen rechten over te dragen, en dit in alle vormen en via alle procedures die bekend
of onbekend zijn op dit moment, voor de gehele duur van de bescherming van de
auteursrechten volgens de Franse en buitenlandse wetten alsook de huidige en toekomstige
internationale conventies, en overal ter wereld.
Het is OUIFLASH uitdrukkelijk verboden toestemming te geven voor de reproductie,
afbeelding en het gebruik van het werk beoogd in deze AGV door andere natuurlijke of
rechtspersonen voor al dan niet commercieel gebruik zolang de rechten overgedragen zijn
zoals hierboven voorzien tenzij de opdrachtgever hier zijn expliciete, voorafgaande
toestemming heeft gegeven.
De opdrachtgever verbindt zich ertoe op geen enkele manier de beelden die het voorwerp
zijn van deze overdracht van rechten te bewerken of wijzigen om de auteursrechten van de
Producent en/of de architect die het vastgoedeigendom in de beelden ontworpen heeft, niet
te schenden. In geen enkel geval kan OUIFLASH in het kader hiervan verantwoordelijk worden
gehouden.
Leeft de opdrachtgever deze verplichting niet na, dan kan OUIFLASH daar in geen enkel geval
verantwoordelijk voor worden gehouden.
Er wordt aan OUIFLASH een gebruikerslicentie toegekend voor het gebruik van de beelden
die uitsluitend dient voor de promotie van zijn activiteit via welk hulpmiddel dan ook, over
de hele wereld en zolang de rechten wettelijk beschermd zijn.
8.3 Het geheel van elementen op de website, waaronder, maar niet beperkt tot de
bijproducten, de logo's, het grafisch charter, de lay-out, de informatie, de presentatie en
inhoud van het platform, zijn het exclusieve eigendom van OUIFLASH.
De systemen, software, structuren, infrastructuur, databases en inhoud van welke aard dan
ook (teksten, afbeeldingen, visueel materiaal, muziek, logo's, merken, databases, etc.)
gebruikt door OUIFLASH op het platform zijn eveneens beschermd door alle geldende
intellectuele-eigendomsrechten of rechten van de fabrikanten van de databases. Alle
ontmantelingen, decompilaties, decrypties, extracties, kopieën en al het hergebruik en in
bredere zin alle handelingen van gedeeltelijke of volledige reproductie, voorstelling,
verspreiding en gebruik van een van deze elementen zonder de toestemming van OUIFLASH
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zijn strikt verboden en kunnen onderhevig zijn aan juridische vervolging.
Elke volledige of gedeeltelijke weergave of reproductie van de site of de elementen waaruit
deze bestaat, waaronder, maar niet beperkt tot de merken, de logo's, het grafisch charter, de
lay-out, de informatie, het concept, het grafisch ontwerp, de presentatie en inhoud van de
website, is verboden.
Inschrijving op het platform brengt geen enkele overdracht van
intellectuele-eigendomsrechten met zich mee ten voordele van de gebruiker.
8.4 De gebruiker verklaart en verzekert uitdrukkelijk aan OUIFLASH dat hij alle nodige
toestemmingen verkregen heeft, met name die van de eigenaar en/of huurder van de/het
betrokken vastgoedeigendom(men), maar ook, indien relevant, die van de architect die de
bouwplannen van het betrokken vastgoedeigendom heeft getekend en/of het gebouwd
heeft, zodat de Producent de reportage kan uitvoeren onder de voorwaarden beschreven in
deze AGV. De opdrachtgever moet deze toestemmingen kunnen voorleggen op eerste
verzoek van OUIFLASH.
Bovendien verzekeren de Producent die de beelden heeft gemaakt en de opdrachtgever aan
OUIFLASH dat de auteursrechten van de architect niet geschonden worden door de beelden
van de reportage.
Zodanig kan OUIFLASH in het kader hiervan in geen enkel geval verantwoordelijk worden
gehouden.
8.5 Tijdens de uitvoering van de reportage verbindt de Producent zich ertoe te vermijden
dat de huurder, de eigenaar, een derde aangewezen om de voornoemde reportage bij te
wonen en algemener beschouwd natuurlijke personen, op de beelden te zien zijn.
Is dit toch het geval, dan kan het betrokken beeld niet geleverd worden aan de
opdrachtgever en kan OUIFLASH, indien relevant, aan de Producent vragen om de beelden te
mogen bewerken of de reportage opnieuw uit te voeren.
8.6 Het werk overgedragen door de Producent mag in geen geval door hem commercieel
gebruikt worden.
Waar de Producent overeenkomstig deze AGV zijn auteursrechten over de beelden gemaakt
in het kader van de reportages aan OUIFLASH overdraagt, komen de partijen uitdrukkelijk
overeen dat uitsluitend het hierboven beoogde gebruik van het overgedragen werk
toegestaan is, wat de Producent erkent en aanvaardt.
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9 Bepalingen van het Franse consumentenwetboek van toepassing op particuliere
opdrachtgevers
Overeenkomstig de bepalingen van het Franse consumentenwetboek, mogen de gebruikers
die het platform voor niet-professionele doeleinden gebruiken, een beroep doen op de
garanties aangaande naleving (artikelen L211-4 en volgende van het Franse
consumentenwetboek) en verborgen gebreken (artikelen 1641 en volgende van het Franse
Burgerlijk Wetboek).
De opdrachtgevers zien daarentegen uitdrukkelijk af van hun recht tot terugtrekking
overeenkomstig de bepalingen in artikel L121-21-8 1º van het Franse consumentenwetboek.
10 Geheimhouding
OUIFLASH en de gebruikers beschouwen alle gegevens, informatie of kennis in welke vorm
en van welke aard dan ook die ze hebben vergaard in het kader van de diensten aangeboden
via het OUIFLASH-platform, als strikt vertrouwelijk en verbinden zich ertoe geen
vertrouwelijke informatie te communiceren of verspreiden aan derden. Meer bepaald
aanvaarden OUIFLASH en de gebruikers volgens de voorwaarden in deze AGV uitdrukkelijk
dat buiten de gegevens die publiek toegankelijk zijn, alle informatie met betrekking tot de
eigendommen/locaties/voorwerpen (plaats, eigenaar, huurder, contactgegevens van de
opdrachtgever, etc.) die in beeld gebracht moeten worden en in bredere zin alle elementen,
documenten en informatie met betrekking tot de werking en de verschillende procedures
uitgerold op het OUIFLASH-platform vertrouwelijk zijn.
De Producent moet deze geheimhoudingsplicht respecteren en meer bepaald die met
betrekking tot de vastgoedeigendommen (adres, eigenaar, etc.) bij gebruik van de gemaakte
beelden conform artikel 8 hierboven.
De partijen verbinden zich ertoe iedereen die toegang verkrijgt tot deze vertrouwelijke
informatie in het kader van de uitvoering van deze AGV aanmanen dezelfde verplichtingen na
te leven.
OUIFLASH en de gebruikers verbinden zich ertoe tijdens de duur van deze AGV en gedurende
een periode van tien (10) jaar na de stopzetting van hun contractuele relaties voor welke
reden dan ook, de gecommuniceerde vertrouwelijke informatie of de informatie waar ze
kennis van genomen hebben, strikt vertrouwelijk te houden en ze op zijn minst te behandelen
met dezelfde mate van vertrouwelijkheid waarmee de betrokken partij zijn eigen
vertrouwelijke informatie zou behandelen en deze vertrouwelijke informatie gedeeltelijk
noch volledig te communiceren aan derden en ze uitsluitend te gebruiken in het kader van
deze AGV.
Elke andere communicatie of elk ander gebruik van de vertrouwelijke informatie vereist
voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. OUIFLASH en de gebruikers
verbinden zich ertoe elke schending of niet-naleving van de geheimhoudingsplicht waar ze
kennis van hebben, te melden aan de wederpartij.
Bepaalde informatie wordt niet beschouwd als vertrouwelijk: de informatie of documenten
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die zich in de publieke sfeer bevinden, de informatie of documenten voortkomende uit de
kennis van de wederpartij zonder schending van deze geheimhoudingsclausule of de
informatie of documenten die verspreid moeten worden krachtens een rechterlijke of
administratieve beslissing waaraan de partijen onderworpen zijn.
11 Niet-afstanddoening - Volledigheid
11.1 Het feit dat OUIFLASH zich niet beroept op het falen of tekortschieten van de gebruiker
ten opzichte van een van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen mag niet worden
geïnterpreteerd als het afzien van het zich beroepen op dit falen of tekortschieten. Het feit
dat OUIFLASH zich niet beroept op een clausule van deze AGV betekent geenszins een
afstandname van de bedoelde clausule.
11.2 Er kunnen zich specifieke contracten en/of raamovereenkomsten voordoen tussen de
opdrachtgevers en OUIFLASH of tussen de Producenten en OUIFLASH. Deze contracten en
AGV vormen één geheel en vertegenwoordigen alle voorwaarden en bepalingen van
toepassing op hun relatie met OUIFLASH. In geval van tegenstrijdigheden tussen voornoemde
contracten en deze AGV, hebben de contracten voorrang.

12. Toepasselijk recht
Deze AGV worden beheerst door het Frans recht.
13. Bevoegde rechtbank
In geval van geschillen tussen OUIFLASH en een gebruiker, meer bepaald met betrekking tot
de opstelling, uitvoering, interpretatie, geldigheid, annulering en opzet van deze AGV,
waaronder provisorische gerechtelijke stappen, noodprocedures, en ook in geval van beroep,
het oproepen van getuigen, onderzoek of pluraliteit van verweerders, zijn de rechtbanken van
het arrondissement Parijs bevoegd. Waar het geschil een consument betreft, zijn de regels
van het Franse consumentenrecht van toepassing.
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