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Abonnementsvoorwaarden Care4Nurse®   
   

   

Artikel 1. Doel     

Deze abonnementsvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen JPL Solutions bvba en 

de Gebruiker vanaf diens online aanvraag voor het gebruik van Care4Nurse®. Zij zijn 

toepasselijk op het Abonnement en alle daarmee verband houdende rechtshandelingen. Deze 

algemene abonnementsvoorwaarden worden aangevuld met een Gebruikersovereenkomst 

waarin de specifieke gebruiksvoorwaarden vermeld worden.    

Artikel 2. Definities   

JPL Solutions bvba: producent en aanbieder van Care4Nurse®, gevestigd te 2520 Ranst, 

Kromstraat 64C 1A, BE 0862.964.458.  

   

Hoofdgebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie het Abonnement voor 

Care4Nurse® wordt gesloten. De Hoofdgebruiker treedt als vertegenwoordiger en 

verantwoordelijke van de Praktijk op als contactpersoon naar JPL Solutions bvba. De 

Hoofdgebruiker heeft de volle omvang ter beschikking van de voor Gebruikers toegankelijke 

functionaliteit van Care4Nurse®. Het Abonnement wordt genomen op naam van de  

Hoofdgebruiker. Indien de Koepelpraktijk structuur van toepassing is, blijft er per overkoepelde 

praktijk nog steeds een Hoofdgebruiker, maar het is dan de verantwoordelijke van de 

Koepelpraktijk die als contactpersoon naar JPL Solutions bvba optreedt en op wiens naam het 

Abonnement wordt genomen.    

   

Gebruiker: elke natuurlijke of rechtspersoon die door of in opdracht van de Hoofdgebruiker in 

Care4Nurse® is kenbaar gemaakt (ingevoerd) en bijgevolg impliciet de toelating heeft om  

Care4Nurse® te gebruiken. De toegang tot vertrouwelijke medische gegevens in   

Care4Nurse® is voorbehouden voor natuurlijke of rechtspersonen die volgens de vigerende  

Belgische wetgeving gemachtigd zijn om medische gegevens te verwerken. De  

Hoofdgebruiker is een Gebruiker.   

   

Care4Nurse®: de door JPL Solutions bvba uit te baten dienst waarbij de Gebruiker zijn 

administratie voor thuisverpleging kan automatiseren en waarop elektronische inhoud kan 

geplaatst worden. Care4Nurse® is een web gebaseerde geautomatiseerde dienst. Alle 

verrichtingen en opvragingen worden door de Gebruiker geïnitieerd op zijn computer. De 

Gebruiker heeft toegang tot de dienst door de internetsite www.care4nurse.be te bezoeken.   

   

C4nMobile® (Care4NurseMobile): de toepassing voor Windows tablets die in samenwerking 

met de Care4Nurse® webapplicatie een gehomologeerd mobiel dossier realiseert om op ronde 

te gebruiken ook zonder een verbinding met de Care4Nurse® server. C4nMobile® werd 

eveneens uitgebreid met een App op iOS en Android in combinatie met een Zetes bluetooth 

kaartlezer.  

  

Aansluiting: de mogelijkheid om via een internetaansluiting gebruik te maken van 

Care4Nurse®.    

Abonnement: de overeenkomst die de door JPL Solutions bvba aan de Gebruiker verleende 

Aansluiting beheerst. Elke Gebruiker is gebonden door deze Abonnementsvoorwaarden.   

Software: de door JPL Solutions bvba ontwikkelde software.    

http://www.care4nurse.be/
http://www.care4nurse.be/
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Praktijk: de thuisverplegingspraktijk waarvoor de Aansluiting wordt genomen of ook het 

software object dat in Care4Nurse® de thuisverplegingspraktijk representeert. Er zijn twee 

soorten Praktijk in Care4Nurse®: een “trainingspraktijk”, die bij elk Abonnement wordt ter 

beschikking gesteld en bedoeld is om vertrouwd te raken met de functies van Care4Nurse® en 

een “effectieve praktijk” of kortweg “praktijk”, waarin de reële gegevens worden ingebracht.   

Koepelpraktijk (Superpracty): structuur waarin Praktijken logisch gebundeld worden om het 

gezamenlijk beheer ervan door een Koepelpraktijk verantwoordelijke te vereenvoudigen. De 

Koepelpraktijk factureert op 1 RIZIV-groepsnummer. Een Praktijk die is opgenomen in zulke 

structuur wordt ook met de term overkoepelde praktijk aangeduid.   

  

Praktijknaam: de identificatie van de Praktijk in Care4Nurse®.   

Gebruikersnaam: de identificatiecode van de Hoofdgebruiker of Gebruiker.    

   

Paswoord: het paswoord dat de Gebruiker nodig heeft voor de toegang tot Care4Nurse®.    

Gebruikersovereenkomst: brief door JPL Solutions bvba opgestuurd naar de Hoofdgebruiker 

waarin de overeengekomen gepersonaliseerde bepalingen i.v.m. prijzen, opleiding, 

ondersteuning, enz. en de Praktijknaam en Gebruikersnaam worden vermeld. Deze brief dient 

door beide partijen te worden ondertekend.   

Artikel 3. Totstandkoming   

Een abonnement komt tot stand op de volgende wijze:   

a. De Hoofdgebruiker kan zich online registreren op de site www.care4nurse.be of 

www.jpl-solutions.be. De aansluiting kan ook via e-mail, prospectie of ticket systeem 

aangevraagd worden(dit laatste is enkel van toepassing op onze partners).   

b. Hierna, dient de Hoofdgebruiker de door JPL Solutions bvba gevraagde gegevens juist 

en volledig te verstrekken welke genoteerd worden in de GEBO  

(Gebruikersovereenkomst). De Hoofdgebruiker verklaart zich akkoord met de 

Abonnementsvoorwaarden (online beschikbaar op www.care4nurse.be).    

c. Vanaf deze registratie verschaft JPL Solutions bvba een Aansluiting. JPL Solutions 

creëert de “praktijk” en de “hoofdgebruiker” in het Care4Nurse® systeem. De 

Praktijknaam en Gebruikersnaam worden in de Gebruikersovereenkomst vermeld en 

verzonden naar de Hoofdgebruiker. Het Paswoord wordt met een aparte zending 

verstuurd.   

d. JPL Solutions bvba behoudt zich ten allen tijde het recht voor de aanvraag tot 

Aansluiting te weigeren of de Aansluiting slechts te verlenen nadat bijkomende 

gegevens door de Hoofdgebruiker werden verstrekt, bijvoorbeeld m.b.t. diens betaling.  

e. Door in te loggen in Care4Nurse® verklaart de Gebruiker zich akkoord met de 

Abonnementsvoorwaarden.  

      

Artikel 4. Verantwoordelijkheid   

JPL Solutions bvba is niet verantwoordelijk voor de aanleg, het gebruik, het functioneren, en 

het onderhoud van de voor de Aansluiting benodigde telecommunicatievoorzieningen, zoals 

telefoonaansluiting, computer- en netwerkapparatuur en de daarbij behorende software. Dit is 

geen onderdeel van dit contract. Het is uiteraard mogelijk een extra contract af te sluiten met 

http://www.care4nurse.be/
http://www.care4nurse.be/
http://www.jpl-solutions.be/
http://www.jpl-solutions.be/
http://www.jpl-solutions.be/
http://www.jpl-solutions.be/
http://www.care4nurse.be/
http://www.care4nurse.be/
http://www.care4nurse.be/
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JPL Solutions bvba om deze extra diensten te voorzien of JPL Solutions bvba opdracht te geven 

om daarin advies te verstrekken.    

Artikel 5. Voorwerp   

JPL Solutions bvba verleent de Gebruiker de mogelijkheid gebruik te maken van  Care4Nurse®, 

zoals nader omschreven in de door JPL Solutions bvba beschikbaar gestelde informatie op 

www.care4nurse.be  en in deze Abonnementsvoorwaarden.    

Artikel 6. Gebruik   

a. Het Paswoord en de Gebruikersnaam zijn persoonlijk en onoverdraagbaar. De 

Gebruiker is en blijft bij uitsluiting van alle anderen verantwoordelijk voor het gebruik 

dat van zijn Paswoord en/of Gebruikersnaam wordt gemaakt. Na ontvangst van het 

originele Paswoord kan de Gebruiker zijn Paswoord wijzigen. Daarbij dienen de regels 

voor sterke paswoorden te worden gerespecteerd zoals vermeld in de Care4Nurse® 

handleiding onder “Algemene richtlijnen”.   

b. JPL Solutions bvba kan het Paswoord en/of de Gebruikersnaam wijzigen indien dit 

noodzakelijk is in het belang van Care4Nurse®, of indien zij ingaan tegen de bewezen 

rechtmatige belangen van derden.    

c. Indien de Hoofdgebruiker zijn Paswoord vergeten is, kan dit op vraag van de 

Hoofdgebruiker her ingesteld worden door JPL Solutions bvba.   

d. De Hoofdgebruiker is aansprakelijk voor elk gebruik dat via zijn Aansluiting van 

Care4Nurse® wordt gemaakt, met inbegrip van het gebruik dat via zijn Aansluiting door 

de door hem gemachtigde Gebruikers van Care4Nurse® wordt gemaakt. In 

laatstgenoemd geval staat de Hoofdgebruiker ervoor in dat deze Gebruikers de 

abonnementsvoorwaarden kennen en eerbiedigen.    

e. Het is de Gebruiker niet toegestaan om op een of andere wijze de beschikbaarheid of 

het gebruik van Care4Nurse® voor andere Gebruikers te hinderen of op een nadelige 

wijze te beïnvloeden.    

f. De Gebruiker zal steeds op de voorgeschreven wijze afmelden (uitloggen). Kosten 

en/of schade ten gevolge van onoordeelkundig uitloggen komen geheel voor zijn 

rekening.    

g. De Gebruiker erkent dat de e-mail communicatie tussen hem en JPL Solutions bvba de 

rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit.    

h. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij de inhoud van de internetsite enkel mag 

gebruiken met de uitdrukkelijke toestemming van JPL Solutions bvba en dat hij de 

inhoud ervan niet mag kopiëren, verspreiden of verdelen of delen van de site gebruiken 

zonder de uitdrukkelijke toestemming van JPL Solutions bvba.   

  

Artikel 7. Beheer   

a. JPL Solutions bvba is gerechtigd de Care4Nurse®-dienst te wijzigen. Een wijziging die 

naar het oordeel van JPL Solutions bvba een aanmerkelijke aanpassing vereist van 

apparatuur of programmatuur, zal tenminste een maand voor de invoering van de 

wijziging via e-mail aan de Hoofdgebruiker kenbaar worden gemaakt. De 

Hoofdgebruiker heeft alsdan het recht dit abonnement met ingang van de datum 

waarop de wijziging van kracht wordt, via e-mail te beëindigen. In geen geval kan de 

Gebruiker in dergelijk geval aanspraak maken op enigerlei vergoeding van schade.    

b. Een storing in Care4Nurse® wordt opgeheven door JPL Solutions bvba, behalve 

wanneer het een storing in de internetdienst, in de apparatuur, in de randapparatuur 

en/of de programmatuur van de Gebruiker betreft. De kosten van storingsopheffing 

http://www.care4nurse.be/
http://www.care4nurse.be/
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komen voor rekening van de Gebruiker indien de storing een gevolg is van 

onoordeelkundig gebruik van Care4Nurse®, of van de apparatuur en/of de 

programmatuur dan wel het gevolg is van zijn handelen of nalaten in strijd met de 

Abonnementsvoorwaarden.    

c. JPL Solutions bvba brengt Care4Nurse® steeds up-to-date volgens de laatste wetten 

en richtlijnen zodat de Gebruiker daarvan geniet zolang zijn Abonnement loopt. Het 

tijdstip van activatie van updates wordt zo gekozen dat de  Gebruiker daarvan een 

minimale hinder ondervindt.   

d. JPL Solutions bvba voert dagelijks een back-up uit van alle gegevens, zodat de 

Gebruiker daarvan ontlast wordt. JPL Solutions bvba staat ook in voor het herstellen 

van gegevens uit deze back-ups indien nodig en brengt in dat geval de Gebruiker 

daarvan op de hoogte.   

e. Elke gehomologeerde versie van Care4Nurse® zal ter beschikking komen van de  

Gebruikers binnen de toegestane termijn na de publicatie van de deliberatieresultaten.   

Artikel 8. Minimale technische vereisten   

a. Schermresolutie:  1024 x 768, aanbevolen 1920 x 1080   

b. Browser: Care4Nurse®  wordt volledig ondersteund door Edge   

We raden Apple-gebruikers aan om met Safari, Chrome of Mozilla Firefox te werken.  

c. Processor 1,6GHz+, single-core, 4GB werkgeheugen. Aanbevolen 3,6GHz+, 

quadcore, 6GB+ werkgeheugen.  

d. Operating system: Windows 8.1 of hoger. Windows XP en Windows Vista worden niet 

meer ondersteund.  

e. Internettoegang: bandbreedte aanbevolen minimum 20Mbit/s download en minimum 

3Mbit/s upstream  

Artikel 9. Waarborg   

JPL Solutions bvba bewaakt ononderbroken de kwaliteit van de dienst Care4Nurse® en voert 

updates uit waar nodig om de kwaliteit steeds verder te verhogen. Samen met de software 

worden ook de helpteksten bijgewerkt. De Gebruiker geniet van deze dienst zolang zijn 

Abonnement loopt.   

Artikel 10. Ondersteuning   

a. JPL Solutions bvba voorziet in het Abonnement ondersteuning via de Helpdesk die 

bereikbaar is als volgt:   

• telefonisch op het nummer 03 385 89 40 op de weekdagen tijdens de kantooruren: in de 

voormiddag van 9u tot 13u, in de namiddag van maandag t/m donderdag van 14u tot 17u, 

en op vrijdag van 14u tot 15u. Op zon- en feestdagen is er geen permanentie en kan alleen 

in geval van een noodsituatie zoals een systeemuitval een technische medewerker bereikt 

worden.   

• per e-mail naar het adres: helpc4n@jpl-solutions.be.          

• via het ticketsysteem  

  

Bij telefonische hulp wordt de vraag geregistreerd en wordt er getracht de Gebruiker 

onmiddellijk te helpen.    

Aanvragen voor ondersteuning kunnen eveneens per e-mail of ticket naar JPL  

Solutions bvba verstuurd worden. Er wordt een reactietijd van 4 werkuren nagestreefd.   
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De termijn tot tussenkomst of antwoord, de responstijd, wordt geschorst in geval van 

overmacht, stakingen of andere onvoorziene omstandigheden die de werkzaamheden 

van JPL Solutions bvba in het gedrang brengen.   

De Gebruiker wordt erop gewezen, bij een langdurige interventie (meer dan 30min), 

dat er een vergoeding wordt aangerekend volgens het gangbare uurtarief van de 

“Dienstverlening”, vermeld in de Gebruikersovereenkomst.   

   

b. JPL Solutions voorziet een interventie bij de klant en een opleidingssessie zoals vermeld 

in de Gebruikersovereenkomst.      

Artikel 11. Geheimhouding   

Partijen zullen de nodige maatregelen treffen om de geheimhouding te verzekeren van 

vertrouwelijke gegevens die in het kader van dit Abonnement werden verkregen.    

Artikel 12. Intellectuele eigendom   

a. Alle eigendomsrechten, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten, op de 

Software, zullen te allen tijde blijven berusten bij JPL Solutions bvba.    

b. De Gebruiker verkrijgt een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om 

de Care4Nurse® en de daarbij horende gebruikersdocumentatie voor de duur van het 

Abonnement te gebruiken.    

c. Het is de Gebruiker niet toegestaan de bij Care4Nurse® behorende 

gebruikersdocumentatie te kopiëren anders dan ten behoeve van normale back-up 

doeleinden. Bij het maken van back- up kopieën zal de Gebruiker alle tekens die 

bepalend zijn voor de eigendom en herkomst onverlet laten.    

d. Het is de Gebruiker niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan Care4Nurse® 

aan te brengen of te laten aanbrengen, noch de gebruikershandleiding geheel dan wel 

gedeeltelijk in welke vorm dan ook te verspreiden aan derden. Het is de Gebruiker 

evenmin toegestaan (sub)abonnementen op Care4Nurse® aan derden aan te bieden 

of vergoedingen voor het gebruik van Care4Nurse® aan derden te vragen.    

e. De Gebruiker zal de via Care4Nurse® raadpleegbare informatie uitsluitend aanwenden 

voor persoonlijk gebruik, en hij zal deze informatie niet in enigerlei vorm of op enigerlei 

wijze verveelvoudigen, verwerken of openbaar maken, zonder voorafgaande 

toestemming van JPL Solutions bvba.    

f. De Gebruiker is eigenaar van de gegevens die door hem zijn ingevoerd in 

Care4Nurse®.    

g. JPL Solutions bvba zal niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker diens 

gegevens meedelen aan een andere partij, inbegrepen de organisaties waarmee JPL 

Solutions bvba samenwerkt. De door JPL Solutions bvba erkende verdelers van 

Care4Nurse® zijn eveneens gehouden aan deze verplichting tot bescherming van de 

gegevens van de Gebruiker.   

  

Artikel 13. Verwerking van gegevens   

De Gebruiker geeft aan JPL Solutions bvba de toestemming om zijn abonnementsgegevens, 

alsmede zijn persoons- en gebruiksgegevens die blijken uit het gebruik van Care4Nurse® te 

verwerken in een geautomatiseerd gegevensbestand, voor doeleinden van interne organisatie 

en administratie, mailing, gebruikersprofilering en marktonderzoek.   

• Dit gegevensbestand wordt conform de Wet aangemeld bij de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (nu GBA: Gegevensbeschermingsautoriteit) 



  

   

 

   
  2018-10-25   6/8  

Kromstraat 64C 1A  2520 Ranst , België - www.jpl-solutions.be  BE  0862.964.458  +32 (0)3 385 89 40  

  

(geregistreerd onder de nummers HM 02002429 en VT 04003686). De Gebruiker heeft 

het recht van inzage en verbetering van de hem betreffende gegevens, alsook een recht 

tot bijkomende inlichtingen bij het openbaar register van de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Gebruiker kan zich op verzoek en 

kosteloos verzetten tegen de voorgenomen verwerking van de hem betreffende 

persoonlijke gegevens onder de voorwaarden van de Wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd.   

  

• JPL Solutions bvba volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in 

werking getreden op 24/05/2016 en effectief van toepassing vanaf 25/05/2018.  

  

Hierbij erkent de Gebruiker het belang van het verwerken van deze gegevens voor 

bovengenoemde doeleinden en drukt de Gebruiker met voormelde zijn akkoord uit.    

Artikel 14. Aansprakelijkheid   

a. De Gebruiker aanvaardt dat JPL Solutions bvba niet aansprakelijk is voor enige 

rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door het 

onjuist invoeren van gegevens die via de Aansluiting worden doorgegeven, 

aangezien JPL Solutions bvba evenmin enige controle kan uitoefenen over de 

inhoud van die gegevens.    

b. Behalve ingeval van haar opzet of van haar grove schuld is JPL Solutions bvba 

niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou 

veroorzaakt worden doordat Care4Nurse® niet of slecht functioneert. De gebruiker 

is in elk geval verantwoordelijk voor het nazicht van de met Care4Nurse® bekomen 

resultaten en hij kan bijgevolg geen schadevergoeding bekomen indien verkeerde 

resultaten in zijn nadeel spelen.    
c. De Gebruiker is aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt 

veroorzaakt door het gebruik dat hij via zijn Aansluiting maakt van Care4Nurse®. 

Enkel de Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van 

Care4Nurse®. De Gebruiker zal JPL Solutions bvba schadeloos stellen en 

vrijwaren voor elke vordering van een derde partij die betrekking heeft op het 

gebruik dat de Gebruiker van Care4Nurse® maakt, met inbegrip van, doch niet 

beperkt tot, vorderingen van derden die gebaseerd zijn op schendingen van hun 

auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten, octrooien of andere 

intellectuele eigendomsrechten.    

Artikel 15. Vergoedingen   

a. De Gebruiker is aan JPL Solutions bvba de vergoedingen verschuldigd zoals vermeld 

in de Gebruikersovereenkomst.   

b. JPL Solutions bvba is gerechtigd de in de Gebruikersovereenkomst vermelde tarieven 

te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging betreft, zal JPL Solutions bvba de 

Gebruiker dit tenminste één maand van tevoren per e-mail meedelen, uitgezonderd een 

indexering. De Hoofdgebruiker heeft dan, uitgezonderd een indexering, het recht het 

Abonnement met ingang van de datum waarop de verhoging van kracht wordt te 

beëindigen, zonder dat de Gebruiker enig recht op schadevergoeding zal kunnen doen 

gelden.    

c. Voor de bepaling van de door de Gebruiker verschuldigde bedragen zijn de gegevens 

van JPL Solutions bvba beslissend, tenzij de Gebruiker aantoont dat deze gegevens 

niet juist zijn.    
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d. De rekeningafschriften (facturen) worden door JPL Solutions bvba geldig verzonden 

naar het adres dat de Gebruiker oorspronkelijk heeft opgegeven. De Gebruiker verbindt 

er zich toe JPL Solutions bvba onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke 

verandering van dit adres. De Gebruiker verbindt zich er eveneens toe om JPL 

Solutions bvba onmiddellijk te informeren over welke verandering ook. JPL Solutions 

mag beslissen om de rekeningen (facturen) via e-mail te versturen in het PDF formaat.    

Artikel 16. Betaling   

a. De Gebruiker is verplicht tijdig via overschrijving de betaling uit te voeren.    

b. Ingeval van niet-betaling of laattijdige betaling, verwijzen we naar de Algemene 

voorwaarden van de B.V.B.A. JPL Solutions.     

Artikel 17. Schorsing   

a. JPL Solutions bvba heeft het recht het gebruik van Care4Nurse® te beperken indien de 

Gebruiker een verplichting jegens JPL Solutions bvba niet nakomt dan wel in strijd 

handelt met deze Abonnementsvoorwaarden. JPL Solutions bvba zal de Gebruiker 

hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van JPL Solutions bvba 

kan worden verlangd.    

b. Tot her-indienststelling kan worden overgegaan indien de Gebruiker binnen de door 

JPL Solutions bvba gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake 

vastgesteld bedrag voor her-indienststelling heeft voldaan.    

Artikel 18. Duur, beëindiging en verlenging van het Abonnement   

a. Ingeval van Aansluiting na de proefperiode wordt dit Abonnement aangegaan voor 

onbepaalde duur met een minimumduur van één jaar. In dat geval kan het door elk der 

partijen, na het verstrijken van de minimumduur van een jaar, bij aangetekende brief 

worden beëindigd mits een opzegtermijn van drie maanden tegen de eerste dag van 

de volgende kalendermaand in acht wordt genomen.    

b. Ieder der partijen heeft het recht dit Abonnement met onmiddellijke ingang en zonder 

rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige 

schadevergoeding, indien de andere partij kennelijk onvermogend is, in staking van 

betaling verkeert, tot haar vereffening beslist werd, of failliet verklaard werd.    

c. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 en 17 heeft JPL Solutions bvba het recht dit 

Abonnement met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te 

beëindigen indien:    

 de Gebruiker oneigenlijk gebruik maakt van Care4Nurse® of een gebruik dat in 

strijd is met rechten van derden;    

 de  Gebruiker  kennelijk  in  verzuim  is  m.b.t. 

 de  

Abonnementsvoorwaarden.    

d. Na beëindiging van het abonnement heeft JPL Solutions bvba geen enkele verplichting 

om de door de gebruiker ingevoerde gegevens gratis te blijven bewaren. JPL Solutions 

bvba is gerechtigd om het gebruik van Care4Nurse® te beperken tot enkel toegang om 

gegevens, die de gebruiker heeft ingevoerd, te raadplegen.   

  

Artikel 19. Slotbepalingen   

a. Op deze Abonnementsvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.    
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b. Alle geschillen m.b.t. het ontstaan, de uitvoering of de interpretatie van deze 

abonnementsvoorwaarden behoren naar keuze van JPL Solutions bvba tot de 

bevoegde Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen ofwel tot de 

bevoegde Rechtbanken van de woonplaats of zetel van de Gebruiker.    

c. JPL Solutions bvba heeft het recht deze Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. 

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Abonnementen. Wijzigingen 

worden tijdig per e-mail aan de abonnees bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 

dagen na deze schriftelijke bekendmaking of op een latere datum die in de 

bekendmaking is vermeld. Indien de Gebruiker een wijziging in de   

Abonnementsvoorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht het 

Abonnement op te zeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde 

voorwaarden van kracht worden, zonder dat de Gebruiker enig recht op 

schadevergoeding zal kunnen doen gelden.    

d. De eventuele nietigheid van sommige artikels of paragrafen van onderhavige  

Abonnementsvoorwaarden leidt niet tot nietigheid van de overige bepalingen of van de 

Abonnementsvoorwaarden zelf. Partijen zullen hun uiterste best doen 

overeenstemming te bereiken over een bepaling, die de strekking van de nietige 

bepaling zoveel mogelijk benadert.   

   

   

   

   

   


