
 
 
 
 

VERKOOPSVOORWAARDEN IGGI 
 

De Belgische Vereniging voor Infectiologie en Klinische Microbiologie (BVIKM) verleent toegang tot de 
Infectiologiegids – Guide d’Infectiologie (IGGI) tegen de onderstaande voorwaarden. 

Neemt u een abonnement op IGGI, dan gaat u er mee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. 
Lees deze voorwaarden zorgvuldig en neem geen abonnement op IGGI indien u er niet mee akkoord gaat. 

 
 

1. Algemeen 
a. De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen. 
b. De BVIKM is bevoegd de voorwaarden te wijzigen (lopende abonnementen zijn niet onderworpen aan eventuele wij-

zigingen). De BVIKM zal de abonnees tijdig verwittigen (via haar website) van dergelijke wijzigingen en van de datum 
waarop ze in werking treden. 

c. De abonnee gaat ermee akkoord, bij registratie, de door de BVIKM gevraagde gegevens op een actuele, volledige, 
correcte en accurate manier te verstrekken. Deze gegevens worden alleen opgeslagen voor intern gebruik (klanten-
beheer, bedrijfsvoering, …) maar zullen niet door de BVIKM aan derden worden doorgegeven of verkocht. 

d. Behoudens uitdrukkelijk afwijkend en schriftelijk beding is elke verkoop uitsluitend onderworpen aan deze algeme-
ne voorwaarden. De algemene voorwaarden die voorkomen op documenten van de koper kunnen niet beschouwd 
worden als een dergelijk uitdrukkelijk afwijkend en schriftelijk beding. Afwijkingen die desgevallend schriftelijk worden 
toegestaan op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op de verkoop waarvoor ze werden toege-
staan. De ontvangst door de koper van documenten die deze algemene voorwaarden vermelden, geldt voor hem als 
aanvaarding. Bij aanvang van de prestatie worden deze voorwaarden verondersteld onherroepelijk te zijn aange-
nomen. 

 
2. Definities 

a. IGGI: Infectiologiegids – Guide d’Infectiologie (Nederlandstalige en Franstalige versie) uitgegeven door de Belgi-
sche Vereniging voor Infectiologie en Klinische Microbiologie (BVIKM). 

b. Verkoper: VZW Belgische Vereniging voor Infectiologie en Klinische Microbiologie (BVIKM), met maatschappelijke 
zetel in het Hôpital Erasme, Clinique des Maladies Infectieuses, route de Lennik 808, 1070 Anderlecht (Brussel). 

c. Koper: een contractspartij die een abonnement genomen heeft op IGGI. 
d. Abonnement: een overeenkomst waarbij tegen betaling gedurende 1 jaar inzage wordt verleend in alle documenten 

die IGGI bevat en zoals die beschikbaar gesteld zijn via de website van de BVIKM. De abonnee kan gedurende dat 
jaar gebruik maken van alle functies die in IGGI zijn vervat. 
Er zijn 2 soorten abonnementen voorzien. 

• Individuele abonnementen die kunnen worden aangekocht door individuele fysieke personen. 

• Institutionele abonnementen die kunnen worden aangekocht door instellingen zoals ziekenhuizen, verzor-
gingsinstellingen, … en door bedrijven, organisaties, …. Het nemen van een institutioneel abonnement op 
IGGI, verleent het recht via intranet IGGI ter beschikking te stellen van de door de instelling, organisatie of 
bedrijf gekozen medewerkers. 

Alle abonnementen hebben een looptijd van 1 jaar. Ze kunnen telkenjare worden hernieuwd, maar vallen dan onder 
de verkoopsvoorwaarden die gelden op het ogenblik van de hernieuwing. 

 
3. Inhoud 

a. De inhoud van IGGI blijft ten allen tijde de intellectuele eigendom van de BVIKM en is onderworpen aan auteurs-
rechten zoals bepaald in de Belgische wetgeving en internationale conventies. Het is abonnees niet toegelaten de 
inhoud van IGGI te posten op andere websites of te verkopen aan derden. De abonnee verbindt zich ertoe de BVIKM 
onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer door derden ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van zijn abonne-
ment. 

b. De inhoud heeft een algemeen karakter en is enkel bedoeld ter informatie of voor vorming. Hij is geenszins bedoeld 
om medische consulten door een gekwalificeerde persoon te vervangen. De aanbevelingen dienen steeds door de 
verantwoordelijke gezondheidswerkers te worden geëvalueerd en, zo nodig, aangepast te worden aan de kenmerken 
van de individuele patiënt. 

c. De BVIKM kan niet garanderen dat de inhoud van IGGI alle mogelijke aspecten (voorzorgsmaatregelen, genees-
middeleninteracties, bijwerkingen van geneesmiddelen, …) van de behandeling en preventie van alle mogelijke in-
fectieziekten bestrijkt. 

d. De BVIKM kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele inhoudelijke fouten of ver-
gissingen. De BVIKM kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de vakken met opmerkin-
gen die door de abonnee of één van zijn medewerkers worden ingevuld. De BVIKM kan derhalve niet aansprakelijk 



worden gesteld voor eventuele letsels of schade die het gevolg zouden zijn van het gebruik van de informatie vervat 
in IGGI. 

 
4. Gebruik van de inhoud 

a. Mits bronvermelding kan steeds worden gerefereerd naar IGGI [IGGI (Infectiologiegids – Guide d’infectiologie), 
BVIKM (Belgische Vereniging voor Infectiologie en Klinische Microbiologie), www.bvikm.org, geraadpleegd op 
dd/mm/jjjj]. 

b. Voor de totale of gedeeltelijke reproductie van de inhoud (in om het even welk vorm), moet vooraf de schriftelijke 
toelating van de BVIKM worden bekomen. Aanvragen moeten, met vermelding van het betrokken deel van de inhoud 
en van de vorm die zal worden gebruikt, per email worden verstuurd naar het secretariaat van de BVIKM. 

c. Het is de nooit toegelaten, op welke manier dan ook, zich toegang te verschaffen tot IGGI door middel van hacking, 
data mining, … of andere manieren die niet intentioneel door de BVIKM ter beschikking werden gesteld. 

 
5. Begin en einde van het abonnement 

a. Alle abonnementen hebben een duurtijd van 1 jaar. 
b. Zij nemen een aanvang ten laatste binnen de 5 werkdagen na de bevestiging van de betaling ervan. 
c. Abonnementen worden na 1 jaar automatisch stopgezet tenzij de abonnee voor de vervaldatum zijn abonnement 

heeft vernieuwd. Abonnementen worden niet automatisch hernieuwd. 
d. Abonnementen kunnen niet voortijdig worden opgezegd en er zal niet worden overgegaan tot de restitutie van het 

betaalde abonnementsgeld. 
e. De BVIKM is gerechtigd, om welke reden dan ook, de publicatie van IGGI stop te zetten, de abonnementen eindi-

gen dan gelijktijdig. Enkel in dit geval heeft de abonnee recht op de restitutie van een deel van het abonnements-
geld. 

 
6. Betaling van het abonnementsgeld 

a. Betaling kan gebeuren via de betalingsmodule die is beschikbaar is via de website of door rechtstreekse over-
schrijving op rekeningnummer BE74426511833107 (BIC: KREDBEBB) van de BVIKM. 

b. Het abonnementsgeld is telkens per jaar bij vooruitbetaling verschuldigd. De kostprijs van een abonnement is af-
hankelijk van de aard van het abonnement (individueel of institutioneel). De kostprijs van een institutioneel abon-
nement voor ziekenhuizen is afhankelijk van de omvang van de instelling (aantal bedden voor een ziekenhuis of een 
groep van ziekenhuizen met een uniek erkenningsnummer, zoals vermeld in de meest recente uitgave van Hospin-
dex®). De kostprijs voor andere institutionele abonnementen (bedrijven, organisaties, …) zal in onderling overleg 
tussen de BVIKM en de koper worden bepaald. 

 
7. Niet naleven van de verkoopsvoorwaarden 

a. Pleegt de abonnee een inbreuk op deze verkoopsvoorwaarden, dan behoudt de BVIKM zich het recht voor eenzij-
dig het abonnement stop te zetten. 

b. Bij eventuele geschillen is alleen het Belgisch recht van toepassing. Zij kunnen initieel alleen behandeld worden door 
de Franstalige afdeling van de rechtbank van koophandel in Brussel (Tribunal de Commerce Francophone de 
Bruxelles, boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles). 


