GEBRUIKSVOORWAARDEN IBP-PLATFORM
OPZET : Vanuit de overtuiging dat een doorgedreven aanwezigheid van de makelaar op Internet
kadert in de algemene promotie-inspanning die Brocom voortdurend levert, wordt door Brocom
vanaf 16/6/2010, in een eerste fase enkel aan iedere Brocom-partner, een personaliseerbare site online ter beschikking gesteld onder volgende voorwaarden :
Deze standaard-website die Brocom jou aanbiedt binnen het IBP-platform bestaat uit drie
elementen:
• Algemene info over verzekeringen en diverse verzekeringstakken (door Brocom
aangeleverd en enkel door Brocom wijzigbaar)
• Uw persoonlijke kantoorinformatie (die u zelf kan aanpassen via www.brocom.be/hsp , met
ingang de volgende dag)
• Maatschappij-informatie die u naar eigen keuze vanuit de IBP-catalogus kiest
(http://cat.internetbrokerproject.be/IBPCatalog/Default.aspx). Deze catalogus is de enige
manier om specifieke maatschappij-informatie in uw site te verwerken. (uw keuze wordt
onmiddellijk in uw website verwerkt)
U bent zelf verantwoordelijk voor :
• de juistheid van de persoonlijke kantoorinformatie
• de item(s) die u kiest uit de catalogus
BROCOM biedt u de mogelijkheid om dit alles GRATIS te testen en te evalueren, tot 31/12/2010.
Daarna zal er een licentie gefactureerd worden van € 121,00 (incl. BTW) voor 12 opeenvolgende
maanden, hosting inbegrepen. (Brocom houdt zich het recht voor om deze prijs te wijzigen na
iedere begonnen periode.)
Samengevat :
• VOOR DE PERIODE 2010 – 2011
 Tot 31/12/2010 : u heeft als Brocom-partner het recht uw site, naar eigen believen, te
deactiveren of opnieuw te activeren, gratis. (uitwerking steeds de volgende dag)
 U zal tegen het einde van 2010 door Brocom uitgenodigd worden om over te gaan tot
betaling van de licentie via een on-line betalingsprocedure.
 Indien u niet betaalt voor 31/12/2010 zal uw site gedeactiveerd worden.
 Indien u wel betaalt voor 31/12/2010 blijft uw site on-line gedurende 12
maanden. Iedere deactivatie tijdens die periode, geeft geen aanleiding tot
terugbetaling van niet verlopen periode.
• NADIEN : zal u steeds, tegen het einde van de betaalde 12 maanden, uitgenodigd worden
om de licentie te betalen via een on-line betalingsprocedure.
Het spreekt voor zich dat, indien u op een bepaald ogenblik beslist niet langer lid te blijven van
Brocom, of uw licentie voor de web-site niet betaalt, uw site door Brocom zal worden
gedeactiveerd.
In een later stadium zal u ook de mogelijkheid geboden worden om uw site 'los te weken' van dit
IBP-platform. U kan dan vrij en zelfstandig zelf beslissen hoe u uw site verder wenst te
ontwikkelen. Verdere communicatie hierover volgt wanneer relevant.
Alle door Brocom met u gevoerde communicatie, i.v.m. facturatie, betaling of andere, gebeurt op
het e-mailadres dat door u opgegeven wordt bij de personalisatie van uw site.

