SERVICEOVEREENKOMST VOOR DE AANKOOP VAN DIENSTEN
1.

DIT CONTRACT WORDT GESLOTEN TUSSEN:

1.1

De Leverancier, elke natuurlijke of rechtspersoon die bij GOWAL geregistreerd staat voor
het verlenen van diensten aan GOWAL (hierna "de Leverancier" genoemd).
GOWAL (Legal Vest SPRL), BTW-nr. BE.0507.753.329, met maatschappelijke zetel te 523,
Louizalaan, 1050 Brussel, BELGIË (tel. +32.(0)2.880.82.69; e-mail: info@golegal.be);
bankrekening (Belfius): BE70 0689 3184 0025 waarvan de website https://www.golegal.be
(of.eu) is, hierna "GOWAL" of de "Klant".
De Leverancier en de GOWAL worden in de rest van deze Overeenkomst gezamenlijk
aangeduid als de "Partijen".

1.2

1.3

2.

DEFINITIES

2.1

2.4
2.5

SPA: deze Service Purchase Agreement, die uitsluitend de contractuele relatie tussen de
partijen regelt.
Service: alle betaalde of gratis diensten die door de Leverancier aan GOlegal worden
aangeboden.
Site: https://www.golegal.be of een andere site die wordt beheerd door GOlegal en
aanverwante computersystemen.
Opdrachtgever: GOlegal.
Missie: een werk uitgevoerd door Golegal met of zonder tussenkomst van een leverancier.

3.

GOLEGAL PARTNERS 'PROVIDERS' PROVIDERS

3.1

Leveranciers kunnen verzoeken om registratie op de Site of contact opnemen met GOlegal
via provider@golegal.be om bevoorrechte partners van GOlegal te worden door GOlegal
documenten en/of diensten aan te bieden.
GOlegal is de klant van de Dienstverleners, die in alle gevallen waarin dit wettelijk vereist is,
op de hoogte worden gesteld van de identiteit van andere betrokken partijen, indien van
toepassing.

2.2
2.3

3.2

4.

INSTEMMING VAN DE PARTIJEN BIJ DE TOEPASSING VAN HET KUUROORD

4.1

De toestemming voor de SPA is volledig, zonder voorbehoud, afwijking of wijziging (behalve
schriftelijk ondertekend tussen de partijen), met uitsluiting van elke andere contractuele
voorwaarde of andere overeenkomst, bij gebreke waarvan het gebruik van de Site of de
levering van diensten verboden is.
De toestemming blijkt met name uit het gebruik van de Site, de registratie van de
Leverancier op de Site of de verzending van een of meer facturen.
De toestemming maakt de SPA's van toepassing op de partijen en schept geen rechten ten
aanzien van derden, direct of indirect, met uitzondering van garanties die GOlegal van de
leverancier zou ontvangen en die, indien van toepassing, zouden kunnen worden
doorgegeven aan een klant van GOlegal.
De toepasselijkheid van de speciale beschermingszones bestrijkt de volledige duur van de
betrekkingen tussen de partijen en nog eens vijf jaar voor de bepalingen van de speciale
beschermingszones die - in voorkomend geval door hun aard - na afloop van deze periode
van kracht blijven.

4.2
4.3

4.4

1/7

5.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER

5.1

De Leverancier zal GOWAL op nauwkeurige, nauwkeurige en volledige wijze de volgende
informatie verstrekken: voor- en achternaam, BTW-nummer en andere gevraagde
informatie.
De Leverancier verbindt zich ertoe de verbintenissen die hij op basis van een schatting of
aanbod ten aanzien van GOlegal is aangegaan, na te leven en elk verzoek zorgvuldig en in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en, indien van toepassing, de
toepasselijke ethische regels te behandelen.
De opdrachtnemer levert diensten die voor de opdrachtgever eenvoudig te begrijpen en te
implementeren zijn.
De Dienstverlener machtigt GOWAL om relevante informatie die op haar betrekking heeft,
indien van toepassing, mee te delen aan derden die betrokken zijn bij de opdracht.
De Leverancier zal gebruik maken van de computerhulpmiddelen, -methoden en -formaten
die hem door GOlegal ter beschikking worden gesteld, indien van toepassing.
De Leverancier is nooit verplicht een GO-opdracht te aanvaarden.
De Leverancier zal zich gedurende een periode van 12 maanden onthouden van
samenwerking met een derde die door Golegal bij een opdracht wordt ingeschakeld,
ongeacht zijn rol, ongeacht of hij zijn diensten voor een dergelijke opdracht heeft
aangeboden en, indien van toepassing, of hij zijn diensten ten behoeve van een dergelijke
opdracht al dan niet heeft verleend. Deze periode van 12 maanden begint met het verzoek
om toegang tot het bestek, wanneer hij zijn diensten aan GOlegal heeft aangeboden of
wanneer hij zijn opdracht heeft voltooid, afhankelijk van wat het laatst is. Niet-nakoming
van deze verplichting leidt tot betaling van een factuur voor reclame- en promotiediensten
voor een vast bedrag van 50.000 euro exclusief BTW.
Bij de uitvoering van zijn opdracht verbindt de Leverancier zich ertoe:

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8

5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4

De operationele werking van de GOlegal-dossierverwerkingsprocessen strikt na te leven.
Stuur je factuur naar GOlegal op het e-mailadres dat je hiervoor aan het einde van de missie
hebt opgegeven;
haar diensten in een duidelijk en toegankelijk formaat en in een duidelijke en toegankelijke
taal te leveren;
haar diensten schorsen of definitief beëindigen indien de GO-wetgever hierom verzoekt

5.9

Bij de uitvoering van een opdracht die door GOlegal is toevertrouwd, verbindt de
leverancier zich ertoe om schriftelijke toestemming van Golegal te verkrijgen alvorens
contact op te nemen met een derde partij.
5.10 De Leverancier verklaart zich ervan bewust te zijn en te aanvaarden dat de vermelding van
een aantal uren in een vaste prijsofferte slechts een informatieve waarde kan hebben tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen - en derhalve niet bindend is voor
GOWAL.
5.11 In het geval van Leveranciers die advocaat zijn, in overeenstemming met de toepasselijke
bepalingen, zoals bijvoorbeeld de artikelen 4.12, §3, 5° en 4.39, §2 van de Ethische Code van
de Advocaat, artikel X.3.6.1 van de Codex van de Orde van Vlaamse Balies en de Brusselse
Codex van de Ethiek of 3.6.1. De Commissie is van oordeel dat het niet mogelijk is om de in
artikel 3.3.6 van de Ethische Codex van de Orde van Vlaamse Balies genoemde bepalingen
te wijzigen. 5.4.2. de Ethische Code van de Europese Advocaat van de Europese Orde van
Advocaten (CCBE), deelt de Advocaat zijn ereloon niet met GOWAL en betaalt GOW geen
vergoeding voor de presentatie van de Cliënt.
5.12 De levering van de leverancier wordt uitgevoerd bij GOlegal.
6.

VERTROUWELIJKHEID

6.1

De partijen behandelen de hun toevertrouwde informatie strikt vertrouwelijk.
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6.2

6.3

6.4

6.5

Geen van beide partijen zal vertrouwelijke informatie aan derden bekendmaken zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze verplichting geldt
gedurende de relatie tussen de partijen en 5 jaar na hun termijn.
Wanneer de Leverancier een advocaat is, verklaart hij/zij te weten en te aanvaarden dat de
informatie van een derde die betrokken is bij een aan hem/haar toevertrouwde opdracht
van GOWAL onder het beroepsgeheim van de advocaat valt, ongeacht de aard en de locatie
van de ondersteuning van deze informatie. De advocaat verbindt zich ertoe hen in deze
hoedanigheid te beschermen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bewaart de Leverancier een kopie van de email waarmee hij de beloofde dienst aan de Klant levert, indien van toepassing, en die de
Leverancier verklaart te aanvaarden.
De partijen mogen vertrouwelijke informatie alleen bekendmaken aan hun werknemers,
agenten, leveranciers, onderaannemers, consultants en aanverwante bedrijven die
betrokken zijn bij de uitvoering van de Diensten, op voorwaarde dat:
6.5.1

6.5.2

6.6

1. Met betrekking tot vertrouwelijke informatie van een partij die aan de andere partij
bekend wordt gemaakt of anderszins in het bezit komt van de andere partij, is de partij die
de vertrouwelijke informatie ontvangt:
6.6.1
6.6.2

6.6.3

6.7

6.8

In geval van bekendmaking aan een persoon of entiteit die niet in dienst is van de partij die
de informatie verstrekt, blijft de partij evenwel aansprakelijk voor ongeoorloofde
bekendmaking. En dat
Deze persoon of entiteit is gebonden door een geheimhoudingsplicht die ten minste even
restrictief is als die in de SBZ.

Neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid, het behoud en het gebruik van
vertrouwelijke informatie te waarborgen.
gebruikt de vertrouwelijke informatie niet voor andere doeleinden dan de uitvoering van de
Diensten die in deze algemene voorwaarden of in enig ander contractueel document tussen
de partijen worden genoemd.
De vertrouwelijke informatie niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is om aan
zijn verplichtingen jegens de andere partij te kunnen voldoen en de vertrouwelijke
informatie, met inbegrip van eventuele kopieën daarvan, onmiddellijk nadat aan alle
bovengenoemde verplichtingen is voldaan, aan de andere partij terug te geven, dan wel na
schriftelijke toestemming van de andere partij te hebben verkregen, vernietigen.

De Leverancier verklaart bekend te zijn met en akkoord te gaan met het feit dat GOWAL,
met inachtneming van deze bepalingen, gebruik maakt van computersystemen die
eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door derde leveranciers die zich toeleggen op
het verlenen van computerservices in de breedste zin van het woord.
Geen enkele partij is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie:
6.8.1
6.8.2
6.8.3

Als het al in zijn bezit was en niet onderworpen was aan een geheimhoudingsplicht.
Die juridisch in haar bezit is gekomen, onafhankelijk van de partij die de informatie
verstrekt.
indien zij wettelijk verplicht is de mededeling aan een gerechtelijke of administratieve
instantie te doen, op voorwaarde dat zij de andere partij tijdig van deze verplichting in
kennis stelt, zodat de andere partij redelijkerwijs in de gelegenheid wordt gesteld bezwaar
te maken tegen de mededeling.

6.9

De partijen verklaren dat zij op de hoogte zijn van en akkoord gaan met het feit dat GOlegal,
op verzoek of in geval van moeilijkheden in verband met een dienst of bestand, van de
Leverancier alle informatie kan verkrijgen met betrekking tot een bestand, met inbegrip
van de diensten van de Leverancier.
6.10 De GOW heeft evenwel het recht alle informatie over een partij die niet aan de SPA voldoet,
openbaar te maken.
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7.

INTELLECTUELE RECHTEN

7.1

Elke partij is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die niet uitdrukkelijk
zijn overgedragen op grond van een schriftelijke overeenkomst over haar activa, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, haar documenten, meningen, aanbevelingen, teksten,
handelsmerken, logo's, handelsnamen, grafische handleidingen en domeinnamen.
De Leverancier verleent GOlegal het recht om de informatie die hij aan GOlegal stuurt te
gebruiken voor de uitvoering van de Diensten of, zonder dat dit gebruik de
aansprakelijkheid van de Leverancier met zich meebrengt, om deze informatie te gebruiken
voor training, voorbereiding of levering van andere Diensten, waarbij hij de mogelijkheid
evalueert om een partnerschap aan te bieden aan de Leverancier, deze rechten te
automatiseren, te vertalen, te wijzigen of over te dragen aan een gelieerd bedrijf van
GOlegal.
Geen van beide partijen zal de handelsmerken, handelsnamen of bedrijfsnamen, logo's of
andere intellectuele eigendomsrechten van de andere partij op enigerlei wijze gebruiken
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
GOlegal ontvangt van de Leverancier een overdraagbare, niet-exclusieve globale licentie
voor de periode die door de SPA is geautoriseerd voor het gebruik, de verkoop, de
distributie, de distributie, de aanpassing of andere exploitatie van de Service en de bij elke
ondersteuning geleverde items.
Alle elementen in verband met de activiteiten van GOlegal worden door de leverancier
beschouwd als vallende onder de intellectuele-eigendomsrechten van GOlegal en onder
het bedrijfsgeheim van GOlegal. Dit omvat e-mails, documenten, formaten, websites,
algemene voorwaarden en andere materialen die door GOlegal op een openbare of
vertrouwelijke manier openbaar worden gemaakt.

7.2

7.3

7.4

7.5

8.

RESPONSIBILITEIT

8.1

De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld op basis van informatie die niet is
verstrekt of die de Leverancier niet had mogen verifiëren of onjuist is of op basis van
adviezen die niet, niet of niet tijdig of niet conform de voorschriften zijn verstrekt of
verstrekt, of op basis van het hergebruik van de Diensten buiten de context van de volgorde
waarin zij zijn geleverd zonder voorafgaande toestemming van GOlegal.
GOWAL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen van de systemen of de
onbeschikbaarheid ervan, ongeacht of ze al dan niet schade toebrengen aan een van de
partijen of aan een derde, voor gebreken in de werking van de
telecommunicatienetwerken, voor gegevens die door GOWAL worden meegedeeld en voor
de opslag ervan.
GOlegal is nooit aansprakelijk voor de volgende soorten schade als gevolg van oneigenlijk
gebruik door de leverancier of de onmogelijkheid om de systemen van GOlegal te
gebruiken: a) indirecte of onvoorziene schade, b) verwachte winstderving, c) verlies van
gegevens of andere inbreuken op de gegevens, d) verlies van of schade aan eigendommen,
e) vorderingen van derden en f) boetes of sancties opgelegd door overheden of andere
entiteiten met soortgelijke handhavingsbevoegdheden, in alle gevallen, direct of indirect,
of g) schade geleden door derden in de SBZ.
De Leverancier zorgt ervoor dat GOWAL wordt gevrijwaard van alle schade die het gevolg is
van gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering of gebrekkige levering van de Diensten.
De aansprakelijkheid van GOWAL is steeds beperkt tot het bedrag dat aan de Leverancier
wordt (moet) worden betaald of tot een waarde van EUR 1.000,-, afhankelijk van wat het
laagste bedrag is.

8.2

8.3

8.4
8.5
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8.6

8.7

8.8

De Leverancier is tegenover GOlegal verantwoordelijk voor de naleving van deze SPA's, de
toepasselijke wetgeving en, indien van toepassing, de rechten van derden. GOlegal
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden.
De Leverancier ziet uitdrukkelijk af van elke actie tegen GO-werknemers, met dien
verstande dat deze beperking geen invloed heeft op de omvang van de aansprakelijkheid
van GO-wetgever voor de handelingen van zijn werknemers.
Niets in de overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van de GOWAL voor overlijden of
lichamelijk letsel, of voor fraude of fraude, of in gevallen waarin de beperking van de
aansprakelijkheid bij wet verboden is.

9.

HET GEBRUIK EN DE BEPERKINGEN VAN DE DIENSTEN

9.1

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de Diensten onderworpen aan het Belgische recht,
zoals geïnterpreteerd door de Belgische rechtbanken en rechtbanken, en kunnen ze niet
geschikt zijn in het kader van andere nationale jurisdicties of wetten, tenzij anders bepaald.
GOlegal neemt geen archivering, tijdstempel of andere rollen aan buiten de missies die
GOlegal uitdrukkelijk heeft aanvaard.

9.2

10.

SAMENWERKING

10.1 De Leverancier verbindt zich ertoe om bij de levering van de Diensten snel en efficiënt met
GOWAL samen te werken en in het bijzonder om :
10.1.1
10.1.2
10.1.3

11.

Overweeg de voorstellen van GOlegal om haar diensten te verbeteren.
Proactief alle relevante informatie en documenten met betrekking tot elk verzoek, tenzij
specifiek gevraagd, in digitale vorm te verstrekken.
Gebruik de tools waarover zij beschikt om de waarde van de geleverde diensten te
maximaliseren (bv. portaal, werkbestanden, tevredenheidsenquêtes, enz.).

ONDERBREKING VAN DE DIENSTVERLENING ALS GEVOLG VAN

11.1 De Diensten kunnen door een van beide Partijen onmiddellijk worden onderbroken wegens
een oorzaak, na schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij in geval van grove
nalatigheid, fraude of opzettelijk wangedrag van de andere Partij.
11.2 Zonder afbreuk te doen aan haar rechten, met name op schadevergoeding in geval van
eventuele schade, heeft GOlegal het recht om de dienst onmiddellijk te beëindigen zonder
compensatie of een lopende bestelling te annuleren indien:
11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4
11.2.5

De Leverancier schendt zijn wezenlijke contractuele verplichtingen en blijft in gebreke
ondanks het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke
ingebrekestelling door GOlegal.
De Leverancier verzuimt te goeder trouw en in overeenstemming met deze bepalingen de
aan hem ter beschikking gestelde computersystemen te gebruiken of de door GOWAL
verstrekte instructies bij de uitvoering van zijn Diensten toe te passen.
GOlegal is van mening dat het handhaven van de registratie van de Leverancier in zijn
systemen waarschijnlijk operationele, juridische, financiële, reputatie- of andere schade
aan de Leverancier zal toebrengen of indien de verwachte kwaliteit van de Diensten in de
praktijk niet wordt geverifieerd.
De Leverancier verkeert in een situatie van surseance van betaling, liquidatie, ontbinding,
collectieve schuldsanering of faillissement.
GOlegal is aansprakelijk jegens de Leverancier of GOlegal heeft de Leverancier schadeloos
moeten stellen.
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12.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN PERSOONSGEGEVENS

12.1 GOlegal verbindt zich ertoe de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake de
bescherming van persoonsgegevens en het privacybeleid dat online beschikbaar is op de
website van GOlegal na te leven.
12.2 GOlegal stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de
Aanbieders worden verwerkt en opgeslagen op gecertificeerde en veilige technische
infrastructuren binnen de Europese Economische Ruimte om de IT-beveiliging van het
verzamelen, opslaan en verwerken van uw gegevens te beschermen.
12.3 GOWAL treedt ten aanzien van de Leverancier op als "Gegevensverwerker" op basis van de
bij deze SPA's gevoegde Overeenkomst inzake gegevensverwerking, die de Leverancier
volledig en volledig onderschrijft in het geval van het verlenen van Diensten.
12.4 Tenzij anders overeengekomen, wordt de Leverancier geacht een subverwerker van GOWAL
te zijn.
13.

BEPERKINGEN EN VEILIGHEID

13.1 De leverancier mag dat niet:
13.1.1
13.1.2

13.1.3
13.1.4

13.1.5
13.1.6
13.1.7

Misbruik van de diensten;
Registreer je onder een valse naam, met valse gegevens of door het vermelden van valse of
niet actuele kwalificaties of door je dossier uit te besteden aan een niet-geregistreerde
GOlegal Provider;
Gebruik de Diensten op een zodanige wijze dat een onrechtmatig voordeel wordt verkregen;
Gebruik de Site of ga een relatie aan met GOlegal om het bedrijfsmodel, de Site (ontwerp)
of enig ander element van GOlegal's waardevoorstel te verkennen, kopiëren, reproduceren
of anderszins na te bootsen;
Het plaatsen van illegale inhoud, ongevraagde communicatie (spam, enz.), schadelijke
computercode;
Kopieer de Site of Diensten geheel of gedeeltelijk;
Gebruik de Site voor illegale doeleinden.

13.2 GOWAL behoudt zich het recht voor om te allen tijde, om welke reden dan ook of zonder
reden dan ook, de toegang tot de Site of de registratie van een Leverancier te weigeren aan
enige persoon.
14.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

14.1 Het is het beleid van de Koreaanse overheid om schendingen van deze speciale
beschermingszones te vervolgen.
14.2 De SBZ's worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische
wetgeving. Geschillen tussen de partijen die niet in der minne kunnen worden geschikt,
vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, die in het Frans in
Brussel zetelen.
14.3 Een klacht tegen GOWAL is slechts geldig indien deze binnen 4 maanden na de ontdekking
van het element waarop de klacht is gebaseerd, wordt ingediend.
15.

ALGEMENE INFORMATIE

15.1 Wijziging: SPA's kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen, in welk geval leveranciers het
recht hebben om de toepassing ervan te weigeren door zich af te melden en hun gebruik
van de Site te staken. Anders wordt de Leverancier geacht dergelijke wijzigingen te hebben
aanvaard. Indien zich tijdens het verlenen van een Dienst door een Leverancier een
wijziging in de SPA voordoet, is de oude versie van de SPA van toepassing.
15.2 Bewijs: De Leverancier erkent dat computergegevens met betrekking tot het gebruik van
de systemen die hem door GOlegal ter beschikking worden gesteld als bewijs kunnen
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15.3

15.4
15.5

15.6

15.7
15.8

15.9

15.10

15.11

worden gebruikt, indien van toepassing, en stemt er daarom uitdrukkelijk mee in het
gebruik ervan in deze hoedanigheid niet te betwisten, ongeacht de context.
Geen verklaring van afstand: Vertraging of nalatigheid van GOWAL bij het opsporen van,
beschermen tegen of herstellen van het niet nakomen van de verplichtingen van de
Leverancier uit hoofde van de SPA houdt geen verklaring van afstand in van de rechten van
de benadeelde partij in dit opzicht. 1. De ontheffing van enige bepaling van de speciale
beschermingszones of van de rechten of verplichtingen van een van de partijen wordt
slechts van kracht in overeenstemming met een schriftelijk document dat is ondertekend
door een of meer gemachtigde vertegenwoordigers van de partij die uitdrukkelijk afstand
doen van de naleving van de bepalingen van de speciale beschermingszones. Deze
ontheffing is alleen van kracht in het specifieke geval en voor het specifieke doel dat in het
ondertekende document is aangegeven.
Rechten van derden: Tenzij anders overeengekomen, geven de SBZ's geen rechten ten
gunste van derden.
Scheidbaarheid: De ongeldigheid of onwettigheid van een bepaling van de SBZ of de
onmogelijkheid om deze ten uitvoer te leggen, laat de overige bepalingen van de SBZ
onverlet. De partijen komen een nieuwe bepaling overeen die dezelfde gevolgen heeft, op
voorwaarde dat de geest van de speciale beschermingszones zo min mogelijk wordt
aangetast. De bepalingen van de SBZ's kunnen worden opgesplitst, zodat de overige
bepalingen onverlet blijven.
Verbod op een opdracht: Geen enkele partij mag haar verplichtingen uit hoofde van de
speciale beschermingszones overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de andere partij.
Controle: De Koreaanse overheid behoudt zich het recht voor om de naleving van deze
bepalingen te controleren.
Exclusiviteit: geen enkele natuurlijke of rechtspersoon mag zich bij GOlegal inschrijven
indien deze persoon een direct of indirect belang heeft in het kapitaal of het commerciële
succes van een directe of indirecte concurrent van GOlegal, waarbij het advocatenkantoor
van een leverancier die als advocaat optreedt van deze bepaling wordt uitgesloten.
Niet-werving: de Leverancier zal gedurende de duur van een opdracht en gedurende 12
maanden na het einde van een opdracht niet om een of meer GO-werknemers of een derde
die betrokken is bij een opdracht vragen, inhuren of voor zakelijke doeleinden contact
opnemen met een of meer GO-werknemers of een derde partij die betrokken is bij een
opdracht.
Overleven: De bepalingen van de SPA's die naar hun aard geldig blijven na beëindiging van
de Diensten, om welke reden dan ook, blijven van kracht tot de volledige uitvoering ervan,
met inbegrip van bepalingen met betrekking tot vertrouwelijkheid, toepasselijk recht en
geschillen,
garantie,
schadevergoeding,
intellectuele
eigendomsrechten,
aansprakelijkheid, inspectie, verplichte controles en overleving, niettegenstaande enige
verplichting die voortvloeit uit de beëindiging van de toepasselijkheid van de SPA.
Deze tekst is intellectueel eigendom van GOlegal en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt dan om de contractuele betrekkingen tussen GOlegal en haar partners te
regelen.
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