ZOOMIT: BIJZONDERE VOORWAARDEN
Deze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden betreffende de BNP Paribas
Fortis bankkaarten en de diensten Easy Banking Phone en Easy Banking Web. Voor zover ze er uitdrukkelijk van
afwijken hebben onderstaande bijzondere voorwaarden voorrang op voormelde algemene voorwaarden.

1. Definities
“Bank”: BNP Paribas Fortis NV, hierna “De Bank” of “BNP Paribas Fortis” genoemd;
“Isabel”: Isabel NV, met zetel in België, Keizerinlaan 13/15, 1000 Brussel, RPR 0455 530 509, de onderneming waarop
de Bank een beroep doet voor het aanbieden van Zoomit.
“Contractant”: Elke natuurlijke persoon, die een contract Easy Banking Web met inbegrip van de dienst Zoomit heeft
onderschreven.
“Document(en)”: elk elektronisch document dat betrekking heeft op uitgevoerde of nog uit te voeren financiële
transacties, zoals facturen, gedomicilieerde facturen en loonfiches, gecreëerd door een Verzender, met de bedoeling
deze documenten aan de contractant via Zoomit ter beschikking te stellen.
“Internet Banking Gebruiker”: de contractant. De Internet Banking Gebruiker krijgt toegang tot de Documenten indien
hij de Ontvanger is, dan wel van de Ontvanger de toestemming tot inzage heeft gekregen.
“ Bijzondere voorwaarden Zoomit”: de bijzondere voorwaarden van toepassing op het gebruik van de dienst Zoomit
via Easy Banking Web van BNP Paribas Fortis NV.
“Verzender”: de onderneming die Documenten aanmaakt en via Zoomit verstuurt en aan de Contractant ter
beschikking stelt.
“Ontvanger”: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbare bestuur, geadresseerde
van de Documenten.
“Voorwaarden van de Verzender”: de bijzondere voorwaarden die de Contractant per Verzender en per type Document
dient te aanvaarden alvorens toegang te krijgen tot de Documenten van een welbepaalde Verzender.
“Zoomit”: dienst die de mogelijkheid biedt om Documenten waaraan financiële transacties gekoppeld zijn, zoals
facturen en loonfiches, op een beveiligde manier te raadplegen, nadat deze via Easy Banking Web ter beschikking
werden gesteld door de Verzenders aan de Ontvanger, via één of meerdere Internet Banking Gebruikers.

2. Beschrijving van Zoomit
Via "Zoomit" kan de Ontvanger (in zijn hoedanigheid van Contractant) of de door hem gemachtigde Internet Banking
Gebruiker kosteloos en op een veilige manier allerhande Documenten, zoals facturen, aanrekeningen, creditnota's en
loonfiches, consulteren die door verschillende Verzenders, waaronder bijvoorbeeld leveranciers en werkgevers ter
beschikking worden gesteld. Vanuit Zoomit kan tevens, via Easy Banking Web, worden overgegaan tot betaling van
documenten die hiervoor in aanmerking komen.
Toegang tot deze elektronische documenten wordt aan de Contractant geboden via Easy Banking Web. De Bank biedt
de Contractant als uitgever een toegang op de dienst Zoomit aan, binnen de perken van deze bijzondere voorwaarden
Zoomit . De Bank doet voor de uitvoering en de verwerking van deze dienst een beroep op Isabel.
De Bank en Isabel treden enkel op als doorgeefluik voor de Documenten tussen de Ontvangers en de Verzenders, door
het, op een veilige manier, toevoegen van de link naar het Document (zoals dit haar wordt meegedeeld door de
Verzenders) aan de uitgevoerde of nog uit te voeren betalingstransactie,.
Het initiatief van het meedelen van deze bijkomende informatie over de uitgevoerde of nog uit te voeren
betalingstransactie ligt niet bij de Bank, noch bij Isabel. De doorgegeven informatie wordt ook niet door de Bank, of
door Isabel geselecteerd of gewijzigd, maar enkel aan de juiste Ontvanger of diens gemachtigde Internet Banking
Gebruiker (zoals vermeld door de Verzender) overgedragen.
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3. Aanvaarding van en toegang tot Zoomit
U zal de Zoomit functionnaliteit kunnen gebruiken na een clic op ‘bevestigen’. Hierdoor verklaart u zich akkoord met
deze Bijzondere Voorwaarden Zoomit en geeft u toestemming aan de Bank, Isabel en de Verzenders om bepaalde van
uw persoonsgegevens te verwerken en uit te wisselen in het kader van de terbeschikkingstelling van de Documenten
via Zoomit, zoals verder beschreven in artikel 8 van deze Bijzondere voorwaarden Zoomit.
U kan nadien via Zoomit bepaalde Internet Banking Gebruikers aanduiden als gemachtigde om de Documenten te
raadplegen.
Zoomit is toegankelijk vanuit Easy Banking Web met de toegangs- en ondertekeningsmiddelen van de Bank. De
gebruiks- en contractvoorwaarden hiervoor zijn opgenomen in een afzonderlijke overeenkomst.
Naast de Bijzondere voorwaarden Zoomit bestaan er per Verzender en per type Document Voorwaarden van de
Verzender die de Contractant moet aanvaarden alvorens daadwerkelijk toegang te kunnen krijgen tot de Documenten
van een welbepaalde Verzender. Vanaf de aanvaarding van de Voorwaarden van de Verzender, zal u en de door u
gemachtigde Internet Banking Gebruikers de Documenten van de Verzender die via Zoomit ter beschikking worden
gesteld via Easy Banking Web kunnen raadplegen.

4. Terbeschikkingstelling van Documenten
De Contractant en de door hem gemachtigde Internet Banking Gebruikers krijgen toegang tot een Document van een
Verzender nadat een Overeenstemmingstest conform artikel 9 Bijzondere voorwaarden Zoomit aantoont dat de
identiteit van de bewuste Internet Banking Gebruiker overeenstemt met die van de Ontvanger.
Door het Document aan te klikken, verlaat u de Easy Banking Web en wordt u via een beveiligde link doorverwezen
naar de server van de Verzender of een door de Verzender aangewezen derde waar u het Document kan raadplegen,
zonder dat dit Document in de systemen of servers van de Bank of van Isabel terechtkomt. De rol van de Bank en
Isabel blijft beperkt tot het doorsturen van de overeenstemmende links die u als geadresseerde van de Documenten
toelaten deze bij een bepaalde Verzender te raadplegen.
Elke link naar een Document wordt via Zoomit gedurende een termijn van minimum zes (6) maanden ter beschikking
gesteld, te rekenen vanaf het ogenblik dat de Verzender het Document verstuurt (dwz. het Zoomit -netwerk in kennis
stelt van de vindplaats van het Document en uw identiteit als bestemmeling van het Document).
De Contractant erkent en aanvaardt dat:
•
•
•

•

•

•

hij zelf verantwoordelijk is voor de bewaring van elk Document, en verbindt zich er daarom toe elk Document
binnen de genoemde termijn van zes maanden te downloaden en te bewaren;
de Documenten niet langer beschikbaar zullen zijn na de termijn van zes maanden of indien de contractuele
relatie Easy Banking Web, geheel of ten dele (voor bepaalde Verzenders) of om welke reden ook beëindigd wordt;
ook Documenten die nog geen zes maanden ter beschikking werden gesteld, niet langer beschikbaar zullen zijn
indien de contractuele relatie Easy Banking Web, of het Zoomit abonnement geheel of ten dele (voor bepaalde
Verzenders) of om welke reden ook beëindigd wordt;
de terbeschikkingstelling van Documenten via Zoomit, afhankelijk van de contractuele afspraken met de
Verzender, er kunnen toe leiden dat de Documenten geheel of gedeeltelijk niet meer via andere kanalen zullen
worden verzonden (bijvoorbeeld enkel nog een kopie per gewone post, fax of email, of een kopie van het
Document via Zoomit). Dit gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Verzender. Noch de Bank,
noch Isabel dragen terzake enige verantwoordelijkheid.
de Bank en Isabel enkel toegang bieden (via beveiligde hyperlinks) tot websites en servers van derden,
Verzenders en/of de door hen aangeduide verwerkers die instaan voor de opslag van de Documenten. Het staat u
vrij deze websites of servers te bezoeken. Noch de Bank, noch Isabel zijn aansprakelijk voor de onjuistheid,
onvolledigheid of onnauwkeurigheid van informatie verstrekt door derden via Zoomit. Evenmin kan uit deze
externe informatie enige verplichting voortvloeien voor de Bank of Isabel.
noch de Bank noch Isabel enige verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van de sites / servers waarnaar zij
een link leggen of toelaten, en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Dit is de
uitsluitende verantwoordelijkheid van de Verzender. Indien u de Bank schriftelijk informeert over het
onrechtmatig karakter van bepaalde informatie, of indien een rechtbank of een gerechtelijke autoriteit daartoe
bevelen, zal de Bank prompt de link naar het Document of deze informatie verwijderen.
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•

noch de Bank, noch Isabel een garantie bieden wat de solvabiliteit en/of betrouwbaarheid van de Verzenders,
site-eigenaars of sitehouders betreft, noch wat de personen of bedrijven betreft waarover die site(s) / servers
informatie verstrekken.

De hierbij genoemde termijn van zes maanden kan per Verzender en per type Document worden aangepast in de
Voorwaarden van de Verzender.

5.

Onderbrekingen van Zoomit

De Bank behoudt zich het recht voor de dienstverlening Zoomit op te schorten voor onderhoud of om aanpassingen of
verbeteringen aan te brengen aan het systeem. De Bank zal u hiervan in de mate van het mogelijke voorafgaandelijk
verwittigen. Het kan evenwel gebeuren dat onderbrekingen optreden zonder dat een verwittiging heeft kunnen
plaatshebben, indien zich een technisch incident voordoet of in geval van overmacht, waaronder, doch niet uitsluitend
staking of ander voorval waarop de Bank geen vat heeft, of in geval van hoogdringendheid.

6. Aansprakelijkheid
U verbindt zich ertoe de dienst Zoomit te gebruiken overeenkomstig deze Bijzondere voorwaarden Zoomit. U neemt
deze verplichtingen ook op u voor het gebruik van de Internet Banking Gebruikers die u machtigt gebruik te maken
van de Zoomit Dienst voor de Documenten waarvan u de Ontvanger bent.
Zonder afbreuk te doen aan hetgeen volgt, en behoudens bedrog of zware fout, zijn noch de Bank, noch Isabel
aansprakelijk voor:
•
•

•
•
•
•

de niet-beschikbaarheid van de dienst Zoomit als gevolg van al dan niet aangekondigde
onderhoudswerkzaamheden, defecten of overmacht;
handelen of het nalaten te handelen van de Contractant of de door hem gemachtigde Internet Banking
Gebruikers in strijd met een bepaling van de Bijzondere voorwaarden Zoomit of enige wetgeving of
reglementaire of contractuele bepaling die van toepassing is in zijn relaties met zijn eigen cliënteel;
het niet naleven door de Contractant of de gemachtigde Internet Banking Gebruikers van de
veiligheidsvoorschriften en/of aanwijzingen;
het falen van de overeenstemmingstest indien de contractant of de gemachtigde Internet Banking Gebruikers
onjuiste/ onvolledige gegevens meedeelden aan de Bank of Verzender.
de onmogelijkheid tot het creëren van enige verbinding noodzakelijk voor het tot stand brengen van de
dienstverlening, onderbrekingen van deze verbinding, op welke wijze dan ook, voor zover te wijten aan derden,
indirecte schade en immateriële schade van financiële, commerciële of andere aard, zoals tijdverlies, verlies van
of schade aan cliënteel, verlies van gegevens, verlies van inkomsten, de winstderving, de toename van de
algemene kosten, de verstoring van een handelsactiviteit, vorderingen van derden, reputatieschade, of verwachte
besparingen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Zoomit.

De Bank is geenszins aansprakelijk voor de inhoud, juistheid en beschikbaarheid van de via Zoomit uitgewisselde
Documenten. Klachten of vragen met betrekking tot deze Documenten of de inhoud ervan worden dan ook niet
behandeld door de Bank, maar dienen rechtstreeks gericht te worden aan de Verzenders. De Bank en Isabel zijn
derden ten aanzien van de contractuele relatie tussen uzelf en de Verzenders en kunnen dan ook niet aansprakelijk
gesteld worden voor elementen die eigen zijn aan deze contractuele relatie.

7. Bescherming van persoonsgegevens
Bij de terbeschikkingstelling van Documenten binnen Zoomit worden persoonsgegevens verwerkt, met name een of
meerdere van de volgende gegevens: naam, voornaam, roepnaam, pseudoniem, Identificatienummer bij de Bank,
bankrekeningnummer of –nummers waarvoor Zoomit Documenten mag tonen, bedrag, mededeling, desgevallend het
ondernemingsnummer, en meer in het algemeen transactiegegevens die gepaard gaan met het versturen en de
terbeschikkingstelling van de Documenten.
Dit is vergelijkbaar met informatie die door de Bank en haar verwerkers verwerkt worden in het kader van een
gewone betalingstransactie of nog uit te voeren betalingstransactie, maar waarbij de “mededeling” bij de
betalingstransactie bijkomende informatie meegeeft, met name een beveiligde hyperlink die naar het Document zelf
leidt.
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U aanvaardt dat zowel de Bank als haar verwerkers zowel deze als de bijkomende gegevens die u ingeeft binnen de
Zoomit applicatie mogen verwerken voor het toegangsbeheer en terbeschikkingstelling van de Documenten om de
efficiënte afhandeling van uw betaaltransacties mogelijk te maken.
Dit houdt ook in dat u de Bank en Isabel de toestemming geeft om aan de Contractant en de door hem gemachtigde
Internet Banking Gebruikers te melden of er Documenten bij de Verzender beschikbaar zijn, ook vóórdat de
Voorwaarden van de Verzender werden aanvaard (bijvoorbeeld via een Zoomit knop naast de uitgevoerde transactie).
De Contractant en de door hem gemachtigde Internet Banking Gebruikers krijgen slechts toegang tot de Documenten
nadat u de overeenkomstige Verzendervoorwaarden heeft aanvaard. U aanvaardt ook dat de Bank en haar verwerkers
de hoger vermelde persoonsgegevens in geaggregeerde vorm mogen gebruiken voor statistische en
rapporteringsdoeleinden.
Meer concreet houdt de toegang tot en de terbeschikkingstelling van de Documenten de volgende
gegevensverwerkingen in. U gaat akkoord met deze gegevensverwerkingen:
•

De Bank of haar verwerker Isabel registreert en houdt bij of de Contractant gebruik wenst te maken van Zoomit.
De Bank deelt geen informatie over de Contractant en/of de Internet Banking Gebruikers mee aan potentiële
en/of bestaande Verzenders.

•

De Verzenders informeren Isabel en de Bank dat u Documenten via de elektronische weg via Easy Banking Web
ter beschikking wil laten stellen en sturen Isabel en de Bank een lijst met betalingstransacties, waaruit blijkt aan
welke transacties Documenten gekoppeld zijn. De lijst zelf wordt regelmatig bijgewerkt. Noch de Bank, noch
Isabel krijgen toegang tot de Documenten. De Documenten worden dus niet uitgewisseld.

•

De Bank stelt de Contractant en de door hem gemachtigde Internet Banking Gebruikers vervolgens via een
Zoomit knop in staat om per transactie waarvoor Documenten bestaan, te zien dat er toegang mogelijk is tot die
Documenten. Een Document is steeds gelinkt aan een betalingstransactie;
o

Via de transactie zelf, die reeds werd uitgevoerd door een storting (debet) of domiciliëring (credit), of

o

Via de gestructureerde betalingsgegevens, die de Verzenders koppelen aan een betalingsaanvraag en
naar uw Bank sturen, op basis van het rekeningnummer dat de Contractant meedeelde aan de
Verzender.

•

Wanneer de Contractant op een Zoomit knop duwt van een (nieuwe) Verzender moet u akkoord gaan met de
Voorwaarden van de Verzender.

•

De Bank of haar verwerkers houden uw akkoord bij om een bepaalde Verzender als nieuwe verzender toe te
voegen tot uw lijst van Verzenders, zodat u niet telkens opnieuw uw goedkeuring hoeft te geven.

•

U kan in de Zoomit applicatie bijkomende gegevens invullen, zoals de personen die u toegang wenst te geven tot
de Documenten en het type Document waar u toegang tot wenst te verkrijgen. De Verzender is verantwoordelijk
voor deze verwerking.

•

Tenslotte gebeurt er een overeenstemmingstest die door de Bank en de Verzender uitbesteed is aan Isabel, die
als verwerker optreedt. De Bank en de Verzenders staan samen in voor het gebruikersbeheer van de Zoomit
applicatie.

•

Als er overeenstemming is, krijgt u toegang tot de Documenten met de bedoeling een efficiënte afhandeling van
de betaaltransactie mogelijk te maken.

Bij de verwerking van deze persoonsgegevens in het kader van Zoomit leven alle betrokkenen met de grootste zorg de
regels na die door de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden
opgelegd. De Verzender treedt daarbij op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in het
kader van hun contractuele relatie met u (als debiteur of crediteur) om u als Ontvanger van Documenten Documenten
elektronisch te bezorgen en toe te laten ze te raadplegen.
De Bank verwerkt als verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens om u en de door u gemachtigde
Internet Banking Gebruikers toe te laten de Documenten via Zoomit te raadplegen.
U beschikt bij de respectievelijke verantwoordelijke voor de verwerking over een inzagerecht van uw gegevens en u
kan er kosteloos een verbetering van vragen. U kan deze rechten uitoefenen door de respectievelijke
verantwoordelijke voor de verwerking schriftelijk te contacteren.
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De Bank en Isabel nemen alle maatregelen en maken gebruik van alle nodige veiligheidstechnieken (versleuteling, …)
die nodig zijn om de persoonsgegevens die zij verwerken – dus met inbegrip van de link naar de Documenten, maar
met uitsluiting van de Documenten zelf (deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de Verzender) – tegen verlies,
diefstal, beschadiging en ongeoorloofde toegang.

8. De overeenstemmingstest
Tijdens de overeenstemmingstest worden het rekeningnummer(s), de naam, voornaam en eventueel de roepnaam van
de Contractant en/of de gemachtigde Internet Banking Gebruiker zoals de Bank erover beschikt vergeleken met het
rekeningnummer(s), de naam, voornaam, en eventueel de roepnaam van de bestemmeling op het Document zoals de
Verzender erover beschikt. Deze overeenstemmingstest zal worden uitgevoerd door Isabel, die daarbij optreedt voor
enerzijds de Verzender en anderzijds de Bank.
Als algemeen principe geldt dat een perfecte overeenstemming vereist is tussen rekeningnummer, naam en
voornaam, eventueel roepnaam, zoals bekend aan de Bank en de Verzender. In bepaalde gevallen kan u alsnog
toegang krijgen tot bepaalde Documenten indien er overeenstemming bestaat met het rekeningnummer, maar niet
met de naam en/of voornaam. Het is de Verzender van het Document die bepaalt tot welke Documenten u in dit geval
toegang kan krijgen. Deze toegang wordt verleend op basis van een code die u in de Zoomit applicatie intikt en die u
door de Verzender is meegedeeld (bijvoorbeeld op de papieren factuur).
U kan in de Zoomit applicatie tevens één of meer Internet Banking Gebruikers als volmachthouders aanwijzen die u
een expliciete toestemming verleent tot inzage in de Documenten waarvan u de Ontvanger bent.

9.

Intellectuele rechten

De eigendomsrechten en andere intellectuele rechten in verband met de dienst Zoomit, zoals de rechten op
programma’s, software, alsook de merken, de handelsnaam en het logo, behoren toe aan Isabel. U onthoudt zich van
elke inbreuk op deze rechten.
Voor de duur van uw inschrijving op Zoomit, geniet u van een persoonlijke, niet - exclusieve en niet overdraagbare
licentie om gebruik te maken van de Zoomit computerprogramma’s van Isabel in het kader van het overeengekomen
doeleinde, namelijk de terbeschikkingstelling van Documenten. U mag de toepassing en de documentatie in verband
met Zoomit uitsluitend voor eigen behoeften gebruiken en niet kopiëren, noch aan enige derde ter beschikking stellen
of verspreiden.
Verder is het verboden enige wijziging aan te brengen aan de programma’s en schermen van Zoomit.

10. Wijziging van de Bijzondere voorwaarden Zoomit
De Bank behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze Zoomit specifieke voorwaarden te wijzigen. Iedere
wijziging wordt minstens twee (2) maanden voor haar toepassing aan u meegedeeld met een bericht in Easy Banking
Web. U beschikt over de mogelijkheid om binnen een termijn van twee maanden de overeenkomst kosteloos op te
zeggen wanneer u niet akkoord gaat met de wijzigingen. Wijzigingen worden bindend wanneer u de overeenkomst niet
heeft opgezegd binnen twee maanden na de kennisgeving.

11. Overmacht
Noch de Bank, noch Isabel of de Verzender zijn verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de nietterbeschikkingstelling van Documenten via Zoomit die voortvloeit uit overmacht, waaronder oorlog, oproer,
terrorisme, aanslagen, staking, sociale conflicten, ongevallen, brand, overstromingen, telecommunicatiestoringen.
De beschikbaarheid van Zoomit kan opgeschort zijn in geval van gebeurtenissen waarover de Bank, Isabel of de
Verzender geen controle heeft. De onderbreking en haar gevolgen zullen in geen geval leiden tot een recht op
schadevergoeding.
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