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Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Evidos B.V. (hierna: 

“Evidos”), waarbij de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de Itsme Diensten. Hierna gezamenlijk te 

noemen de “Partijen” en afzonderlijk “Partij”. Evidos wordt door Belgian Mobile ID verplicht om bepaalde 

voorwaarden op te leggen aan Opdrachtgever en dient toe te zien op de naleving daarvan. Deze verplicht op 

te leggen voorwaarden en de wijze van toezicht zijn vastgelegd in deze Aanvullende Voorwaarden 

 

ARTIKEL 1. AANVULLENDE DEFINITIES 

De in deze Aanvullende Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende 

betekenis. Indien en voor zover de in deze Aanvullende Voorwaarden met hoofdletter geschreven termen in 

dit artikel niet worden genoemd, geldt de definitie zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden van 

Evidos. 

 

1.1. Aanvullende Voorwaarden: de voorwaarden uit het onderhavige document. 

1.2. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals gehanteerd door Evidos, welke integraal 

onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. 

1.3. Belgian Mobile ID: de leverancier van de Itsme Diensten, gevestigd aan de Place Sainte-Gudule 5 - 

1000 Brussel, BCE no. 541.659.084. 

1.4. Identiteitsgegevens: informatie over de identiteit van een Eindgebruiker (bijv. voornaam, 

achternaam, adres, geboortedatum en geboorteplaats). 

1.5. Itsme App: de applicatie, onderdeel van de Itsme Diensten, zoals ontwikkelt door Belgian Mobile ID.  

1.6. Itsme Diensten: de diensten van Belgian Mobile ID, zoals beschreven in de Overeenkomst. 

1.7. Persoonsgegevens: elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare individu 

zoals beschreven in de Privacywetgeving.   

1.8. Privacywetgeving: alle wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens, 

waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

ARTIKEL 2. VERZENDING VAN IDENTITEITSGEGEVENS MET BETREKKING TOT EINDGEBRUIKERS EN 

ASPECTEN TEN AANZIEN VAN GEGEVENSBESCHERMING 

2.1. Voor het verstrekken van enig element van de Identiteitsgegevens aan Opdrachtgever is 

voorafgaande goedkeuring van Evidos vereist. Evidos zal in geen geval enig element van de 

Identiteitsgegevens, welke naar haar redelijk oordeel niet noodzakelijk is voor Opdrachtgever om 

haar producten en/of diensten te leveren en Opdrachtgever zal in geen geval om enig element van 

de Identiteitsgegevens verzoeken, tenzij deze data noodzakelijk is voor het leveren van haar 

producten en/of diensten. Indien en voor zover Partijen geen overeenstemming weten te bereiken 

over welke elementen van de Identiteitsgegevens die kunnen worden verstrekt aan Opdrachtgever, 

is Evidos gerechtigd de Itsme Diensten niet aan Opdrachtgever te leveren.  

2.2. Partijen zullen ervoor zorgen dat respectievelijk de integriteit en de vertrouwelijkheid van alle 

gegevens die zij aan elkaar communiceren wordt gewaarborgd tot het moment dat de gegevens 

daadwerkelijk zijn afgeleverd aan de andere Partij. Partijen zullen zich maximaal inspannen om 

ongeautoriseerde toegang, tussenkomst of aanval ten aanzien van de communicatie tussen Partijen 

te voorkomen. Partijen zullen minimaal de algemeen aanvaarde standaarden gebruiken voor dit 

doel.  

2.3. De Identiteitsgegevens van de Eindgebruikers zijn verzameld door Belgian Mobile ID. Ten aanzien van 

de Persoonsgegevens welke worden verwerkt in het kader van de Itsme Diensten, wordt Belgian 

Mobile ID als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Privacywetgeving aangemerkt, met 

dien verstande dat Opdrachtgever op het moment dat de Identiteitsgegevens aan Opdrachtgever 



zijn gecommuniceerd wordt aangemerkt als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de 

Privacywetgeving ten aanzien van alle Persoonsgegevens welke aan haar zijn gecommuniceerd 

(onverlet het recht van Belgian Mobile ID om de Persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden en 

activiteiten in te blijven zetten).  

2.4. Opdrachtgever zal te allen tijde voldoen aan de relevante Privacywetgeving en zal in geen geval 

handelingen verrichten of nalaten die mogelijk leiden tot een inbreuk op de Privacywetgeving.  

2.5. Opdrachtgever zal de verwerking van Persoonsgegevens stoppen op het moment dat zij wordt 

geïnformeerd door Evidos over een Eindgebruiker die het recht op gegevenswissing heeft 

uitgeoefend uit de database van Belgian Mobile ID, tenzij er een andere wettelijke grondslag 

aanwezig is om het verwerken van de gegevens te continueren. 

 

ARTIKEL 3. AANVULLENDE VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER 

3.1. Indien en voor zover Opdrachtgever het Itsme merk op welke manier dan ook gebruikt en/of 

implementeert in haar online omgeving geldt het bepaalde in de onderliggende bepaling. 

Opdrachtgever zal te allen tijde het Itsme merk op een adequate wijze, en in overeenstemming met 

de instructies en richtlijnen van Belgian Mobile ID zoals gecommuniceerd door Evidos, weergeven 

met als doel haar klanten te informeren over de mogelijkheid om de Itsme Diensten te gebruiken.  

3.2. Opdrachtgever zal zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen nadat zij op de hoogte 

raakt van een geschil of aanspraak) Evidos informeren over geschillen over, en aanspraken van, een 

Eindgebruiker met betrekking tot, direct of indirect, een handeling met de Itsme App verricht door 

de betreffende Eindgebruiker.  

3.3. Opdrachtgever zal alle redelijke instructies en richtlijnen van Evidos en/of Belgian Mobile ID opvolgen 

met betrekking tot het gebruik van de Itsme Diensten (bijvoorbeeld, technische vereisten, 

functionele aspecten, etc.). 

 

ARTIKEL 4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

4.1. In haar rol als licentiehouder van het Itsme merk, verleent Evidos, en Opdrachtgever accepteert 

hierbij, een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-(sub)licentieerbaar gebruiksrecht om het Itsme 

merk te gebruiken, voor de duur van de Overeenkomst, voor het enkele doel zodat Opdrachtgever 

haar verplichtingen na kan leven en haar rechten uit kan oefenen, welke haar toekomen op grond 

van de Overeenkomst.  

4.2. Het is Opdrachtgever enkel toegestaan om het Itsme merk te gebruiken in overeenstemming met de 

richtlijnen en instructies (waaronder de ‘branding guidelines’) van Belgian Mobile ID, welke van tijd 

tot tijd mogen worden herzien door Belgian Mobile ID, en zoals gemeld door Evidos aan 

Opdrachtgever1. Opdrachtgever zal op geen enkele wijze het Itsme merk weergeven dat de validiteit, 

het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Itsme merk in gevaar kan brengen of op een 

andere wijze nadelig of schadelijk voor Belgian Mobile ID of de producten en/of diensten van Belgian 

Mobile ID zou kunnen zijn. Opdrachtgever zal in geen geval, zowel gedurende als na afloop van de 

Overeenkomst, enig merk, logo, handelsnaam, ander onderscheidend teken of ontwerp of ander 

kunstwerk dat identiek of vergelijkbaar is met of afgeleid is van het Itsme merk, gebruiken of 

registreren of hiertoe een poging doen. Het Itsme merk mag niet worden gebruikt in verband met 

enige illegale activiteit, of in verband met enige activiteit zoals van tijd tot tijd gemeld door Belgian 

Mobile ID. Elke en alle goodwill verbonden met het Itsme merk zal ten gunste komen van Belgian 

Mobile ID, tenzij anders bepaald.  

   

 
1 https://brand.belgianmobileid.be/d/V8JsvxIYy349 


