Algemene Voorwaarden « Legacio »
Onderhavige
Algemene
Voorwaarden
(hierna
"voorwaarden"
en/of
« verkoopsvoorwaarden « ) zijn van toepassing op de Diensten en Documenten (zoals
hieronder gedefinieerd) die aan u worden geleverd door de Besloten Vennootschap
« Legacio », met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 251 (België),
BTW/ondernemingsnummer BE0748.482.781 (hierna "LEGACIO").
Gelieve deze voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens u beslist beroep te doen op
onze dienstverlening. Aarzel niet om ons te contacteren met enige vraag hieromtrent. Deze
voorwaarden beschrijven wie wij zijn, welke diensten en producten wij aan u kunnen leveren,
hoe u de overeenkomst met ons gesloten kunt wijzigen of beëindigen, wat u moet doen
ingeval u een probleem ervaart alsmede andere belangrijke informatie betreffende uw
klantrelatie. Indien u meent dat de hierin aangehaalde informatie onvolledig of onjuist is of u
wenst een wijziging te onderhandelen, gelieve ons dan (schriftelijk) te contacteren teneinde
hieromtrent met u te overleggen.
Indien deze onderhavige voorwaarden in verschillende talen bestaan verklaart u zich
uitdrukkelijk akkoord met de bepaling van de versie in de taal waarin u om het opgestelde
Document of Dienst verzoekt en kan u geen rechten ontleden uit enige interpretatie van de
Algemene Voorwaarden zoals deze bestaan in een andere taal.

A. Definities
A.1. «Document(en)» verwijst naar het gepersonaliseerde ontwerp van testament of éénder
welk ander document verkocht door ons en/of door u besteld.
A.2. « Privacy Verklaring » verwijst naar privacyverklaring gepubliceerd op onze website,
raadpleegbaar via volgende link https://legacio.be/privacy
A.3. « Aangifte van nalatenschap en/of beheer van nalatenschap» verwijst naar de
diensten in de ruimst mogelijk zin geleverd door LEGACIO betrekkelijk het praktisch,
administratief en juridisch afhandelen in het kader van een overlijden, in het bijzonder het
opstellen van een attest van erfopvolging en de aangifte van de nalatenschap bij de
bevoegde fiscale overheid.
2.4 « Dienst(en) » verwijst naar de dienstverlening van Legacio betrekkelijk het opstellen,
actualiseren, bijwerken en verifiëren van Document(en) in de ruimste zin van het woord,
daar waar wettelijk bevoegd.
2.5. « Website » verwijst naar https://legacio.be en https://wills.legacio.be. met inbegrip van
alle publiek toegankelijke paginas gelinkt aan deze adressen.
2.6. « Wij», « Ons», « Onze » verwijst naar BV Legacio, voornoemd.

2.7. « U», « Uw», « Mijn » verwijst naar de gebruiker van onze diensten die bij ons diensten
en/of documenten bestelt.
2.8. « Opstellen », « geschreven», « schrijven » verwijst eveneens naar alle e-mails en/of
briefwisseling met inbegrip van elke vervoeging van deze woorden.

B. Hoe kan u ons bereiken ?
B.1. U kan ons contacteren en communicatie voeren met ons op volgend e-mail adres :
succession@legacio.be of middels briefwisseling gericht aan de maatschappelijke zetel of
op ons werkadres : Terhulpsesteenweg 150 te 1170 Watermaal Bosvoorde (8ste verdieping).
Elke aanvraag, vraag om inlichtingen of communicatie betrekkelijk onderhavige algemene
voorwaarden kan schriftelijk worden gedaan door Legacio of voor Legacio middels elk mail
adres met domeinnaam @legacio.be (te weten ‘naam, dienst of functie’@Legacio.be)
alsmede middels briefwisseling. Evenwel levert communicatie op voorgaande wijze gedaan
geen bewijs dat deze daadwerkelijk door Legacio werd verstuurd.
B.2. Indien wij u dienen te contacteren, doen wij dit telefonisch of schriftelijk (hetzij via e-mail
hetzij middels briefwisseling) op het (mail of feitelijk) adres dat u heeft gecommuniceerd bij
het plaatsen van uw bestelling.

C. Documenten en diensten besteld via onze website
C.1. Registratie/ Inschrijving
C.1.1. Gelieve aandachtig na te gaan en u te vergewissen of de documenten die wij
aanbieden aangepast zijn aan uw noden alvorens tot een bestelling ervan via onze website
over te gaan.
Het is belangrijk dat u hiertoe onze website inhoudelijk raadpleegt, alvorens tot een
bestelling van onze diensten en/of documenten over te gaan.
C.1.2. Teneinde een bestelling van onze diensten en/of documenten te plaatsen via onze
website, dient u zich in te schrijven en u kenbaar te maken jegens LEGACIO middels
verschaffing van de daartoe van u verzochte gegevens. Door u te registreren/in te schrijven
stemt u uitdrukkelijk toe verbonden te zijn door onderhavige voorwaarden en onze privacy
policy.
C.1.3. De door ons aangeboden diensten en/of documenten worden slechts aangeboden
aan personen met gebruikelijke woonplaats in België en zijn slechts dienstig voor gebruik
binnen het Belgische nationale rechtsstelsel. Indien u geen Rijksiwoner bent, geen
gebruikelijke woonplaats in België heeft of indien u professionele activiteiten voert of activa
in het buitenland (buiten de Belgische landsgrenzen) dient u ons hiervan op de hoogte te
stellen voorafgaandelijk het aangaan van enige overeenkomst met Legacio met inbegrip van
het plaatsen van een bestelling.

C.1.4. U dient minstens 18 jaar of ouder te zijn, rechts- en handelingsbekwaam, teneinde
zich te kunnen inschrijven en onze diensten en/of documenten te kunnen bestellen.
C.1.5. U verklaart uitdrukkelijk te zullen waken over de juistheid van de door u verstrekte
(en/of door ons verzochte gegeven). U garandeert dat deze volledig (zowel in schrijfwijze en
cijfermatig) overeenstemmen met de werkelijkheid op het ogenblik van uw inschrijving op
onze site, dat deze niet vals, foutief of onvolledig zijn noch uw werkelijke identiteit verhullen,
verduisteren of anders voorstellen. Op onze vraag, verklaart u zich akkoord ons de voor
onze dienstverlening noodzakelijke gegevens – zoals hierboven uiteengezet - te zullen
verschaffen, waaronder – doch niet beperkt tot – uw geboortedatum, een geldig (en aan uw
persoon gelinkt) e-mail adres en een geldig domicilieadres op het Belgische grondgebied.
C.1.6. Bij uw inschrijving dient u een mail adres (zie vorig punt) en een wachtwoord op te
geven, middels dewelke u zich zal kenbaar maken (en toegang verkrijgen tot) onze site. U
dient in te staan voor het veilig bewaren van deze gegevens. U dient er over te waken deze
gegevens niet te delen met derden. U verklaart uitdrukkelijk de bewaring van deze gegevens
te zullen waarnemen middels gebruik en inachtname van de normen hiertoe minstens in
acht genomen door een normaal en redelijk persoon in dezelfde omstandigheden. Wij zijn
niet verantwoordelijk voor toegang verkregen door een derde of enige andere persoon die
gebruik maakt van uw e-mail adres en uw wachtwoord.

C.2. Overeenkomst gesloten tussen u en ons
Er komst slechts een overeenkomst tot stand tussen u en ons op het ogenblik dat wij de
door u geplaatste bestelling van diensten en/of documenten behandelen en betaling hiertoe
van u mogen ontvangen.

C.3. Onze Documenten en Diensten
C.3.1. De door u, via onze website, aangekochte Documenten en/of Diensten zijn uitsluitend
bestemd voor uw persoonlijk gebruik. U verklaart te garanderen dat enige Documenten en/of
Diensten door u besteld en aangekocht niet zullen worden doorverkocht noch gratis door u
zullen ter beschikking worden gesteld. Bovendien verklaart u uitdrukkelijk deze Documenten
en/of Diensten te bestellen in eigen naam en niet in naam of voor rekening van enig ander
persoon (natuurlijk of rechtspersoon). Wij zijn niet verantwoordelijk jegens derden
betrekkelijk onze Documenten en/of Diensten.
C.3.2. De wijzigingen die kunnen worden aangebracht aan onze Documenten, middels onze
Diensten, zijn beperkt tot een aantal vooraf bepaalde invulbare velden, zoals, doch niet
limitatief, de naam van de begunstigden, testamentuitvoerder of activa. U kan deze
gegevens onbeperkt wijzigen. Het is u daarentegen verboden de tekst buiten de invulbare
velden aan te passen.

C.4. Uw recht om wijzigingen aan te brengen.

C.4.1. Het is u – omwille van de aard van de Documenten (zie C.3) - niet toegelaten uw
bestelling te annuleren noch uw Documenten in te ruilen tenzij i. het invulbare veld kan niet
worden ingevuld wanneer u het Document opent, of ii. enige versie van het fysieke
document is beschadigd bij ontvangst. Het recht om de overeenkomst op te zeggen
overeenkomstig de in 2013 ingevoerde is niet van toepassing op de bij ons aangekochte

documenten.
C.4.2. In geval u een bestelling doet van een fysiek Document dat bij ontvangst beschadigd
blijkt nemen wij de retourkost er van ten onzen laste.
C.4.3. Elke vervanging van beschadigde fysieke documenten zullen worden uitgevoerd
binnen de 14 dagen van ontvangst van de retourzending of de datum van melding dat de
digitale Documenten beschadigd zijn.
C.4.4. U heeft het recht uw abonnement op onze Diensten stop te zetten zonder opgave van
een reden. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons hiertoe schriftelijk via de Website in
kennis stellen met duidelijke en uitrdukkelijke opgave van uw beslissing onze diensten te
annuleren. Uw annulatie zal u per mail worden bevestigd.
C.4.5. Nadat u uw abonnement op onze Diensten heeft stopgezet geniet u nog van toegang
daartoe, en kan u nog uw Documenten aanpassen, tot het einde van de periode voor
dewelke u heeft betaald. Teneinde uw abonnement te heractiveren, dient u opnieuw de
kosten verbonden aan uw inschrijving betalen, zoals aangegeven op de Website.

C.5. Ons recht wijzigingen aan te brengen.
C.5.1. Wij houden ons het recht voor wijzigingen
voornoemden « Documenten », « Diensten » en « Website):

aan

te

brengen

aan

C.5.1.1. teneinde wijzigingen in relevante wet- en regelgeving weer te geven; en/of
C.5.1.2. om technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren.
C.5.2. Uw toegang tot de Documenten en/of Diensten kan tevens door Ons worden
stopgezet of opgeschort indien Wij van mening zijn dat u enige bepaling van onderhavige
voorwaarden heeft geschonden.
C.5.3. Wij behoudens ons het recht voor om, in elk geval, en naar ons goeddunken, te
beslissen om geen overeenkomst van levering van Diensten en/of Documenten aan te gaan.
In voorkomend geval zullen wij u evenwel steeds eventuele reeds door u gedane betalingen
terugbetalen zodra u van deze beslissing op de hoogte wordt gesteld

C.6. Levering van Documenten en/of Diensten
C.6.1. Wij zullen u de door u bestelde Document ter beschikking stellen onder de vorm van
een digitale download, zijnde link die toegang geeft tot gezegd(e) bestelling. Indien u heeft
gekozen voor een fysiek exemplaar van uw Documenten, ontvangt u – op het ogenblik van

uw bestelling – een verwachtte leveringsdatum. Elke indicatie van leveringsduur (met
inbegrip die bij uw bestelling worden vermeld, is louter informatief en kan variëren.
C.6.2. Eens uw aankoop werd afgerond, zullen wij u onze Diensten verlenen dit totdat u de
Diensten stopzet zoals hiervoren beschreven iof Wij de Diensten stopzetten zoals
beschreven in artikel 4.5.2.
Wij houden ons het recht voor om de levering van voornoemde « Diensten » op te schorten :
C.5.1.1. teneinde wijzigingen in relevante wet- en regelgeving weer te geven; en/of
C.5.1.2. om technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren.

C.7. Prijs en Betaling
C.7.1. De totaalprijs die u voor de door u bestelde Documenten dient te betalen is deze
zoals aangegeven op de website en in het bijzonder op de bestelpagina bij het doorgeven
van uw bestelling. In voorkomend geval kan u een kortingscode ingeven indien u kwalificeert
voor de aan deze code verbonden voorwaarden (deze worden met de code meegegeven).
C.7.2. De totaalprijs die u voor de door u bestelde Documenten en/of Diensten (met inbegrip
in voorkomend geval van fysieke leveringskosten) dient te betalen is deze zoals aangegeven
op de website en in het bijzonder op de bestelpagina bij het doorgeven van uw bestelling.
De volledige betaling van zowel de prijs als taksen en eventuele leveringskosten dient
voldaan te zijn alvorens onze Diensten kunnen worden geleverd en/of documenten kunnen
worden bezorgd hetzij digitaal hetzij anders.
C.7.3. De totaalprijs voor uw eerste bestelde Document(en) omvat eveneens het gebruik van
onze Diensten eventueel verbonden aan gezegd Document gedurende één jaar te te tellen
vanaf uw bestelling. Op het einde van dit jaar zal u automatisch gefactureerd worden
voor het verdergezet gebruik van dit document en de eventueel bijhorende dienst
voor een nieuwe periode van één jaar.
C.7.4. Geen terugbetaling kan worden gevraagd op basis van uw beslissing het document
niet te zullen gebruiken, onderteken of enige andere bestemming door u eraan gegeven.

D. Dienst van aangifte van nalatenschap en attest van erfopvolging
D.1. De algemene voorwaarden betrekkelijk onze dienstverlening inzake aangifte van
nalatenschap en attest van erfopvolging zullen u worden aangeleverd wanneer u specifiek –
en vooraleer u verbonden bent jegens Ons – hiertoe bij Legacio of bij één van onze partners
verzoekt deze diensten in uw naam en voor uw rekening te stellen.
D.2 In deze voorwaarden worden onder meer onze tarieven, de aard van onze
dienstverlening en de wijze waarop wij met derden samenwerken, gedetailleerd beschreven.

E. Uw gegevens en het gebruik door Ons van uw persoonlijke gegevens
De gegevens die wij van u bekomen en hoe deze worden gebruikt, worden gedetailleerd
beschreven in ons privacybeleid, dat te allen tijde toegankelijk is op de Website.

F. Intellectuele eigendomsrechten
F.1. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten met inbegrip van
Documenten en/of diensten en de website als mede de ontwerpen, programmatuur,
documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter
voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Legacio en u, dan wel die daaruit
voortvloeien, berusten uitsluitend bij Legacio, dit in de meest ruime zin (eigendomsrecht,
auteursrecht, merkenrecht,…).
De levering van Documenten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten
van intellectuele eigendom. U verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar
gebruiksrecht tot het gebruik van de Documenten en resultaten van de diensten voor de
overeengekomen doelstellingen. Het is u niet toegelaten om enig element zij het informatie
of andere dat onze website vormgeeft (in de meest ruime zin) aan te passen, te
reproduceren, download, elders te publiceren op enige wijze, beohoudens onze
uitdrukkelijke toestemming of zoals aangegeven op onze website. Zo erkennen Bezoekers
dat, zonder toestemming, een volledige of gedeeltelijke kopie en elke uitzending of
exploitatie van een of meer van deze elementen, zelfs gewijzigd, zal aanleiding geven tot
gerechtelijke procedures tegen hen geleid door de Uitgever of door zijn juridische opvolgers.
Deze bescherming heeft betrekking op alle tekstuele en grafische inhoud van de Website,
maar ook op de structuur, de naam en de grafische normen. U zal zich bij zulk gebruik strikt
houden aan onderhavige algemene voorwaarden en in het bijzonder zal u zich onthouden
van gebruik dat niet overeenstemt met de goede trouw. U mag geen aanduidingen van
Legacio bv betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van
intellectuele eigendom verwijderen of wijzigen.
F.2. Wij verlenen u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om onze website te
gebruiken en pagina's van de website af te drukken. Als u een Document via de website
bestelt en betaalt, krijgt u toestemming om uw Document te downloaden. U mag geen
materiaal of informatie van onze website wijzigen, kopiëren, reproduceren, uploaden,
publiceren, overdragen of verspreiden, op welke wijze of op welke manier dan ook, tenzij u
daar uitdrukkelijk om wordt verzocht of dit op onze website wordt aangegeven.
F.3. U behoudt alle intellectuele eigendomsrechten betrekkelijk uw eigen gegevens. U
verleent ons onherroepelijke, overdraagbare, wereldwijde, royaltyvrije, onbeperkte licentie
om uw gegevens onbeperkt in de tijd te gebruiken, te wijzigen, op te slaan, te delen, op te
nemen, te kopiëren en te gebruiken met als doel de Materialen en/of Diensten aan u te
leveren en zoals uiteengezet onder punt E.
F.4. Het is u niet toegestaan (i) enig Materiaal of enige Inhoud van onze Website in licentie
te geven, in onderlicentie te geven, te verkopen, door te verkopen, over te dragen, toe te
wijzen, te distribueren of anderszins commercieel te exploiteren of op enigerlei wijze

beschikbaar te stellen aan derden; (ii) afgeleide werken te wijzigen of te creëren op basis
van onze Dienst en Website; (iii) enig Materiaal in te sluiten als een "iframe" of "frame" van
een andere toepassing; of (iv) reverse engineering of toegang tot de Website, Diensten of
Materialen om (a) een concurrerend product of dienst te creëren, (b) een product te creëren
met behulp van ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen die vergelijkbaar zijn met die
van ons, of (c) ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van de Website te kopiëren.
Wanneer u de Website gebruikt, mag u niet: (i) correspondentie te verzenden die niet naar
behoren is gescand op softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke
computercode, bestanden, scripts, agenten of programma's; (ii) de integriteit of prestaties
van de Website of de daarin opgenomen gegevens, of onze Website, servers of netwerken
te verstoren of te ontwrichten; (iii) te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot
beveiligde pagina's van de Website of de daaraan gerelateerde systemen of netwerken; of
(iv) enige actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt voor
ons systeem.

G. Onze website
G.1. De informatie, inhoud en materialen die op de Website beschikbaar zijn, kunnen van tijd
tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit om ervoor te zorgen dat de
Website actueel blijft.
G.2. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de op de Website beschikbare informatie
juist en nauwkeurig is, maar de informatie wordt verstrekt op een "as is" en "zoals
beschikbaar" basis en kan na verloop van tijd verouderd zijn of niet meer overeenstemmen
met de juridische of feitelijke realiteit.
G.3. De juridische informatie die wij op de Website vermelden, is geen juridisch advies en wij
garanderen daarom niet dat deze correct, volledig of actueel is. De informatie op de Website
is algemene juridische informatie en mag niet worden opgevat als juridisch advies zonder
meer kan worden toegepast op een specifieke feitelijke situatie.
G.4. Wij streven ernaar de website te allen tijde beschikbaar te stellen, evenwel kunnen wij
niet garanderen dat de website vrij van fouten is en wij aanvaarden daarom geen
verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele problemen die hierdoor worden
veroorzaakt. Wij streven ernaar de Website zo actueel mogelijk te houden; alle
productbeschrijvingen die op de Website worden weergegeven, zijn correct op het moment
dat de informatie wordt ingevoerd, doch garadeert niet altijd een nauwkeurige weergave te
zijn van de feitelijke situatie op het moment dat u uw bestelling plaatst.
G.5. U mag de werking van onze website niet verstoren of de beveiliging op de website
omzeilen, noch u onrechtmatig toegang verschaffen met of hacken van ons
computersysteem, server, website, router of een ander apparaat of dienst verbonden met
het internet, en u mag niet proberen dit te verstoren.
G.6 Er kunnen op onze website een aantal links staan naar websites van derden waarvan
wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. Wij staan niet in voor de kwaliteit van de

producten of diensten die door deze derden worden aangeboden en hebben geen controle
over de inhoud of beschikbaarheid van deze sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de
inhoud van websites van derden of de diensten of goederen die zij u aanbieden.

H. Beperking van onze aansprakelijkheid
H.1. Legacio is geen advocatenkantoor of notarisstudie en staat niet onder toezicht
van enige regelgevende instantie. Elk en enig gebruik van onze Documenten, Diensten op
het gebied van aangifte van nalatenschap en attest van erfopvolging en/of de Website
scheppen of vormen geen advocaat-cliënt of notaris-cliënt relatie tussen Legacio of een
werknemer of andere persoon verbonden aan Legacio en u. Het is uw verantwoordelijkheid
ervoor te zorgen dat de aard van de Diensten die wij u aanbieden en de Documenten die u
worden verstrekt aan uw eisen voldoen en toereikend zijn voor uw behoeften en eventuele
door u wettelijke gewenste gevolgen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid jegens u
aanvaarden indien de Documenten en/of Diensten en/of aangifte van nalatenschap en/of
attest van erfopvolging die u van ons hebt bekomen, juridisch niet juist zijn voor uw situatie.
Bovendien is enige aansprakelijkheid van Legacio in elk geval beperkt zijn tot het bedrag
van uw de bestelling.De aansprakelijkheid van Legacio voor alle schade, bijvoorbeeld
schade als gevolg van het gebruik van de (bemiddelings-)diensten van Jureca, is
uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Jureca dan wel
haar medewerkers.

H.2. Naar aanleiding van Documenten voor u dragen wij geen verantwoordelijkheid en zullen
wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verificatie van:
H.2.1. uw identiteit;
H.2.2. uw rechts- en handelingsbekwaamheid (inclusief de beoordeling van uw
geestestoestand op dat ogenblik)
H.2.3. of u zich toegang verschaft tot onze Documenten en/of Diensten uit vrije wil (met
inbegrip van beïnvloeding, dwang, geweld of enige andere interpretatie hiervan). Hetzelfde
geldt voor de het plaatsen van uw handtekening of geven van uw al dan niet stilzwijgende
toestemming voor of na het plaatsen van uw bestelling betrekkelijk onze Documenten en
Diensten.
H.2.4. Of u zich bewust bent van de feitelijke en rechtsgevolgen van de door u gestelde
handeling.
H.2.5. Of er personen (natuurlijke of rechtspersonen) zijn die hypothetisch of feitelijk een
rechtsvordering of enige schadeclaim (in de ruimst mogelijke zin) tegen u of uw
nalatenschap zouden kunnen instellen.
H.3. Toelichtingen wordt u verstrekt teneinde u te helpen uw Document te gebruiken in
overeenstemming met de Belgische wetgeving. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid
deze richtlijnen te volgen en te zorgen voor de behoorlijke uitvoering van het Document. Wij
zijn niet aansprakelijk voor uw verzuim uw Document naar behoren uit te voeren. Doet u dit
niet, dan resulteert dit in een ongeldig en niet-afdwingbaar Document. Wij aanvaarden geen
verantwoordelijkheid voor de gegeven toelichtingen of de uitvoerbaarheid van enig
Document.

H.4. Toekomstige wetswijzigingen kunnen betekenen dat uw Document verouderd of
achterhaald is en wij kunnen niet garanderen dat het door u overgelegde Document actueel,
volledig en accuraat zal blijven. Het is niet onze verantwoordelijkheid u te adviseren over
wetswijzigingen of de gevolgen van dergelijke wijzigingen voor uw Document en wij nemen
hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid op ons. De verantwoordelijkheid voor
toekomstige herzieningen van de voorwaarden van uw Document berust uitsluitend bij u.
H.5. Wij controleren de gegevens die u verstrekt om een Document te creëren of te
genereren niet op juridische juistheid, nauwkeurigheid, adequaatheid of volledigheid,
behalve wanneer u specifiek om deze dienst hebt verzocht en de voor deze dienst
verschuldigde prijs hebt betaald. Zodra u een Document online hebt gegenereerd en
geproduceerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de geschiktheid of
adequaatheid in gebruik van het Document voor uw specifieke situatie.
H.6. De Documenten en Diensten mogen enkel in België worden gebruikt. Indien u buiten
België woont of over bezittingen beschikt, dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van enig
Document en/of Diensten, aangezien deze mogelijk ongeschikt zijn en wij niet
verantwoordelijk zijn voor de geschiktheid van het Document en/of de Diensten buiten het
Belgische rechtsstelsel.
H.7. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af en geven geen enkele garantie voor de
gegevens, informatie en documenten die u gratis ter beschikking worden als downloadbare
optie van de Website.
H.8. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid jegens u voor de verstrekking van de
Documenten en onze Diensten voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Dit
doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument. Indien wij aansprakelijk blijken
te zijn jegens u voor enig verlies of schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
dat u voor het betreffende Document of de betreffende Dienst hebt betaald.
H.9. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor winstderving, verlies van gegevens of
enige indirecte, bijzondere of gevolgschade.
H.10. De hierboven uiteengezette beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op
persoonlijk letsel of overlijden als direct gevolg van onze nalatigheid of enige andere
aansprakelijkheid die volgens de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of
beperkt.
H.11. Wij verstrekken onze documenten en diensten uitsluitend voor huishoudelijk en
particulier gebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of
wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving, zakelijk verlies,
bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

I. Is Legacio gereglementeerd ?
Legacio is een niet-gereglementeerde organisatie, in die zin dat er voor haar geen
toezichtsorgaan bestaat, maar sommige van onze adviseurs zijn zelf individueel
onderworpen aan deontologische en of administratieve voorwaarden opgelegd door
overkoepelende beroepsorganisaties.

J. Andere belangrijke begrippen
J.1. Wij kunnen de Diensten en in het bijzonder deze van aangifte van nalatenschap en of
opstellen van een attest van erfopvolging geheel of gedeeltelijk uitbesteden en wij kunnen
onze rechten en verplichtingen krachtens deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk
toewijzen, overdragen aan een andere organisatie zonder uw toestemming of enige
verplichting om u daarvan in kennis te stellen.
J.2. Wij kunnen deze voorwaarden en/of ons privacybeleid te allen tijde zonder kennisgeving
jegens u wijzigen of aanpassen.
J.3. Deze voorwaarden vormen samen met ons Privacybeleid, elke bestelling en
betalingsinstructie de volledige overeenkomst tussen u en ons wordt gesloten voor wat
betreft de te leveren Documenten en/of Diensten. Geen andere uitdrukkelijke of
stilzwijgende voorwaarden maken deel uit van deze voorwaarden, behalve zoals hierboven
uiteengezet met betrekking tot de diensten van aangifte van nalatenschap en opstellen van
een attest van erfopvolging. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en
enige andere voorwaarde of bepaling op de Website, hebben deze voorwaarden voorrang.
J.5. Elk van de bepalingen van deze voorwaarden is individueel en afzonderlijk van
toepassing. Indien clausules elkaar tegenspreken dienen deze in het voordeel van Legacio
te worden geïnterpreteerd. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit beslist dat een van
deze bepalingen onwettig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
J.6. Geen enkele vertraging of nalatigheid van onze kant om onze rechten of
verhaalsmogelijkheden onder de voorwaarden af te dwingen, zal een verklaring van afstand
inhouden van dergelijke rechten of verhaalsmogelijkheden, tenzij een dergelijke verklaring
van afstand schriftelijk is bevestigd.
J.7. Deze Voorwaarden en ons Privacybeleid worden beheerst door en geïnterpreteerd in
overeenstemming met de wetten van België. De partijen bij deze overeenkomst
onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van
België.

